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Turizmde yıllardır konuşulan konular; turist sayısında nicelikten ziyade niteliğin önemi, turizm 
gelirini artırmak, “ucuz ülke” imajından kurtulmak… Krizler atlattık, pandemi geçirdik, ayağa 
kalktık, turist sayılarımız hızla artmaya başladı fakat maalesef Türkiye halen yurt dışında “ucuz 
ülke” imajından kurtulabilmiş değil.

Bu ay sayfalarımızda yer verdiğimiz bir haberin başlığı şöyle: Türkiye’nin turizmde, uluslararası 
rekabette avantajlı olduğu tek konu açıklandı

Yazının gelişinden de anlaşılabileceği üzere, bu tek konu “fiyat” olarak açıklandı. Davos 
Zirvesi’nde dağıtılan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Raporu’na dayandırdığımız bu haberin 
detaylarını ilerleyen sayfalarda görebileceksiniz.

Doğası, pırıl pırıl denizleri, hizmet kalitesi, konaklayanları hayran bırakan otelleri, büyük ve 
yeni kongre merkezleri, kolay ulaşılabilirliği ile her mevsim ayrı bir turizm çeşidine ev sahipliği 
yapabilen ülkemiz gerçekten uluslararası turizmde sadece “fiyatları” ile mi öne çıkıyor?

Bu algının, algının ötesine geçip de facto bir duruma dönüşen “ucuz ülke” imajının 
değiştirilmesi konusunda acilen adım atılmazsa, 2023 için konulan 50 milyon turist, 50 milyar 
dolar turizm gelirinin hedefinin “gelir” kısmının çok uzağında kalacağız gibi görünüyor…

Nitelikli turist eşittir; artan turizm geliri
Turizm gelirlerinin ve nitelikli turist sayısının artmasında kilit noktalardan biri ise turizm 
çeşitlendirmesi. Bulunduğu coğrafya itibariyle turizmin hemen her alanında büyük potansiyele 
sahip olan Türkiye’de büyüyen bir diğer alan da sağlık turizmi… 

Türkiye’de sağlık hizmetleri Avrupa standartlarına sahipken, tedavi fiyatları diğer ülkelere 
göre daha düşük. Yine de sağlık turizminin diğer turizm faaliyetlerine göre yaklaşık 3 kat gelir 
getirdiği de bir gerçek… Pandemi koşullarının hafiflemesiyle sağlık turizminde alınan talepler de 
artmaya başladı. Sektör profesyonelleri de 2022’nin sağlık turizminde oldukça başarılı bir sene 
olacağı görüşünde birleşiyor.

Yeni sayımızda ele aldığımız ve kapağa taşıdığımız Sağlık Turizmi konulu haberimizin detaylarını 
ilgili haber dosyasında görebilirsiniz.

Yeni bir otel yatırımı kararı alındığında tesisin yer alacağı arsanın belirlenmesinden inşaatın 
başlamasına ve otelin açılışına kadar geçen süreçte yatırımın her aşamasına katkı veren 
birçok kişi bulunuyor. Tüm yatırım sürecinde planlamanın bir parçası olan mimarlar ise, 
yatırımın fonksiyonel, ekonomik ve en doğru şekilde hayata geçirilmesinde kilit rol üstleniyor. 
Otel yatırımlarında mimarinin ve mimarların rollerini incelediğimiz haber dosyası ilerleyen 
sayfalarda…

Yeni sayımızda ele aldığımız bir diğer konu ise, otellerde hizmet kalitesinde kilit unsurlar 
olan temizlik ve hijyen oldu. Otel müşterisinin kendisini evinin temiz ve konforlu ortamında 
hissedebilmesi adına oteller önemli yatırımlar yaparken, sektörün üretici firmaları doğru 
nitelikle ve nicelikte kimyasal, ürün ve ekipman seçiminin önemine dikkat çekiyor. Haberimiz ve 
sektör profesyonellerini görüş ve değerlendirmelerini sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Keyifli okumalar,
Turizm İşletme & Yatırım Dergisi

Türkiye ucuz ülke imajından
nasıl kurtulacak?
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DOSYA

OTELLER & ACENTELER

Sağlık turizmindeki başarılı uygulamaları ve 
üst düzey hizmet kalitesiyle 

Türkiye’ye gelen talep her sene artıyor

Tedavi olma veya sağlıkla ilgili “iyi olma” haline ulaşma amacıyla 
kişilerin bir yerden başka bir yere gitmesi kapsamında 

değerlendirilen sağlık turizmi; üç başlık altında toplanıyor: 
“Medikal Turizm”,  “Termal Turizm ve SPA Wellness” ile “İleri Yaş ve 
Engelli Turizmi”. Bu kavramların detaylarına bakıldığında: Medikal 
turizm çerçevesinde ileri tedaviler (cerrahi müdahaleler, radyoterapi 
vb.), organ nakilleri, estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz tedavileri vb. 
gerçekleştiriliyor. Termal turizm; kaplıca tedavileri ve fizyoterapiler, 
hidroterapi ve egzersizler, klimaterapi gibi alanları kapsıyor. Yaşlı ve 
engelli turizmi ise yaşlı bakımı hizmetleri, engelliler için özel bakım ve 
gezi turları alanlarına yönelik faaliyetleri ifade ediyor. 

Yüksek kalite ve düşük fiyatlar sağlık turizminde 
Türkiye’yi cazibe merkezi haline getiriyor
Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinin ağırlık gösterdiği sağlık 
turizmi pazarında Türkiye; en çok İngiltere, Almanya, Fransa, 
Hollanda, Avustralya, Belçika, İtalya, İspanya, Avusturya, Yunanistan, 
Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Amerika, İran, 
Irak vb. ülkelerden ziyaretçi alıyor. Sağlık turizminde Türkiye’nin tercih 
edilmesinde Türkiye’de sağlık standartlarının Avrupa seviyesinde 
olması önemli bir etken... İşinde uzman sağlık personelinin varlığı, 
teşhis ve tedavide kalite, teknolojinin üst düzeyde kullanıldığı modern 
hastane ve klinikler, gerek transfer gerekse konaklama konularındaki 

Türkiye; sağlık hizmetlerinde taşıdığı Avrupa standartları, yetişmiş sağlık personeli, modern klinik ve hastaneleri, hızlı 
operasyon becerisi, üst düzey hasta memnuniyeti, zengin termal su kaynakları, konforlu konaklama olanakları, ulaşım  
kolaylığı ve hizmet kalitesiyle, kısacası hem sağlık hem turizm alanında sahip olduğu başarıyla her sene çok sayıda sağlık 
turisti ağırlıyor. Pandemi döneminde sekteye uğrayan sağlık turizmi faaliyetleri, pandemi şartlarının hafiflemesiyle tekrar 
ivme kazanırken, 2022’nin sağlık turizmi açısından oldukça başarılı bir yıl olacağı ifade ediliyor.
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üst düzey hizmet kalitesi de Türkiye’yi bu 
anlamda öne çıkarıyor. Son dönemde döviz 
kurlarında yaşanan hareketlilik de Türkiye’yi 
hem seyahat hem tedavi giderleri açısından 
bütçe dostu bir hale getiriyor. Bu noktada, 
hem tatil yapıp hem de bu süreçte tedavisini 
gerçekleştirmeyi arzu edenlerin ilk tercihi 
Türkiye oluyor. 

Türkiye, tedavi ve cerrahi 
operasyonlardaki başarısıyla öne çıkıyor
Medikal, termal ve ileri yaş sağlık 
turizminde uluslararası çapta yükselen 
değer konumunda olan Türkiye’de medikal 
uygulamaların sayısı ve memnuniyet oranı 
her geçen yıl artan bir grafik çiziyor. Yurt 
dışından tedavi ve çeşitli operasyonlar 
için ülkemize gelen sağlık turistleri estetik 
cerrahiden kardiyolojiye, göz cerrahisinden 
diş tedavilerine, obezite cerrahisinden organ 
nakillerine, kanser tedavisinden check-up 
uygulamalarına, çocuk hastalıklarından 
dermatolojiye çok geniş bir alanda sağlık 
hizmeti alabiliyor. 

Yer altı ve yer üstü zenginlikleri, sağlık 
turizminde farklı kapılar açıyor
Medikal turizmin yanı sıra sahip olduğu 
jeotermal kaynaklar bakımından termal 
turizmde de dünyanın önde gelen 
ülkelerinden olan Türkiye’de sular; 
astım, bronşit, alerjik üst solunum yolu 
rahatsızlıkları, nefes darlığı gibi birçok 
hastalıkta tedavi edici nitelikte olmasıyla 
öne çıkıyor. Mükemmel bir doğal zenginliğe 

sahip ülkemizde Wellness turizmi de sağlık 
turizmi kapsamında her sene daha fazla ilgi 
gören bir alan…

Pandemi öncesinde yükselen trend, 
pandemi sonrası daha büyük bir 
ivme kazandı
Sağlık turizmine tedavi-seyahat-konaklama 
ekseninde bakıldığında, 2020’nin başlarından 
itibaren yaşanan pandemi sürecinin bu 
alanda ne kadar etkili olduğu görülebiliyor. 
Pandemi öncesinde ağırlıkla talep gören 
estetik, saç ekimi, diş tedavileri vb. kısıtlama 
sürecindeki uçuş yasakları, ülkelere gidiş 
dönüşlerdeki zorluklar gibi etkenlerle 
sekteye uğradı. Belli bir dönem yalnız acil 
hastalıklar için özel izinlerle Türkiye’ye 
seyahat edilebildi ki, bu durum Türkiye’nin 
sağlık turizminde imajının güçlenmesine 
yardımcı oldu. Sektör profesyonellerinin 
görüşleri ise, sağlık turizmi hareketliliğinde 
2022’de büyük artış olduğu ve bunun 
devam edeceği yönünde… Ayrıca, pandemi 
öncesinde halihazırda büyük talep gören 
tedavilerin yanı sıra, kanser, obezite vb. 
önemli cerrahi operasyonlar konusunda 
Türkiye’deki hastane ve kliniklere gelen 
taleplerin de artmış olduğu belirtiliyor. 

“Sağlık” ve “turizm” iki ayrı kavram olarak 
güçlendikçe, ülkenin sağlık turizmindeki 
potansiyeli de artıyor
Türkiye, sağlık alanındaki başarılı 
uygulamaları, yetişmiş sağlık personeli 
ve güncel teknolojilere adapte olmuş 
modern sağlık tesisleriyle; termal, wellness 
ve üçüncü yaş turizmine imkan sağlayan 
zengin ve şifalı jeotermal kaynakları, huzur 
veren doğası, üst düzey işletmeleriyle 
sağlık turizminin “sağlık” kısmında rüştünü 
ispatlamış durumda. “Turizm” kısmı ise 
Türkiye’nin en güçlü yanlarından biri… 
Coğrafi konumunun getirdiği avantajla 3-4 
saatlik uçuş mesafesinde 1-1,5 milyar insanın 
ulaşabileceği mesafede olan ülkemize 
dönük çok sayıda uçuş ve bununla birlikte 
gelişmiş ulaşım alt yapısı seyahat alanında 
Türkiye’nin elini güçlendiren unsurlardan. 

Bununla birlikte sağlık turistlerinin konforlu 
şekilde konaklayabileceği çok sayıda otel, 
ayrıca sağlık hizmeti için hangi şehre gidilmiş 
olunursa olunsun turizm zenginliklerinden 
yararlanabilme imkanı Türkiye’nin sağlık 
turizminde taşıdığı büyük potansiyeli ortaya 
koyuyor.

Yetki belgesi denetimi, tanıtım, 
pazarlama ve birlik olma…
Türkiye, sağlık turizminde ne kadar büyük 
potansiyel taşısa ve bu alanda yurt dışından 
ne kadar talep alsa da halen tamamlanması 
gereken bazı eksikler bulunuyor. Bu noktada 
sektör profesyonelleri açısından Sağlık 
Turizmi Yetki Belgesi olmayan “merdivenaltı” 
işletme ve acente faaliyetlerinin önüne 
geçilmesine vurgu yapılıyor. Tanıtım, 
pazarlama ve markalaşma her alanda olduğu 
gibi sağlık turizminin geliştirilmesinde de 
rol oynuyor. Yurt dışı fuarlara katılım, yurt 
dışında daha fazla tanıtım gibi unsurlar bu 
doğrultuda öne çıkıyor. Sektörde bir fiyat 
politikası belirlenmesi, sağlık turizminin 
her alanına teşvik ve desteklerin verilmesi, 
sağlık turizmi yatırımlarının İstanbul dışına 
da taşınması, mevzuattaki eksikliklerin 
giderilmesi ve en nihayetinde sektörün 
rekabet ile değil birlik, beraberlik ile 
büyüyeceği bilinciyle ilerlenmesinin önemi 
sektör temsilcileri tarafından altı çizilen 
noktalar arasında yer alıyor. 

Dr.Mesut İnan ile Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler 
Sendikası (USTİS) Denetim Kurulu Başkanı ve GACELA GM 
& Kurucu Ortağı Hamdi Ceylan'ın katkılarıyla...

Sağlık turizmi alanında sahip olduğu imkanlarla son yıllarda atılım yapan 
Türkiye, 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerde yaşayan 1 milyar kişinin 
oluşturduğu potansiyelden pay alma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Sağlık turizminin sejour turizme göre 3 kat fazla gelir getiren bir alan 
olması ise, bu segmentin ülke ekonomisi açısından önemini ortaya 
koyuyor. USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş) tarafından yapılan 
açıklamaya göre; sağlık turizminde Türkiye’nin 2023 hedefi 1,5 milyon 
sağlık turisti ve 10 milyar dolar gelir…
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TURSAF, 2017 yılında ülkemizde sağlık turizmi ile aktif olarak ilgilenen 
14 vilayetimizin sağlık turizm derneklerinin bir araya gelmesi ile kuruldu. 
Yurt içi ve yurt dışı birçok organizasyona gerek tüzel kişilik olarak gerekse 
üye derneklerimiz ve derneklerimizin üyesi olan kuruluşlar ve temsilcileri 
ile katılmıştır. Bu etkinliklerin birçoğunda da federasyonumuz ya da üye 
derneklerimiz bizzat organizasyonun sorumlusu ya da ana destekleyici 
olarak katılmıştır. TURSAF, özellikle uluslararası etkinliklerde, üyelerimiz 
başta olmak üzere, sektörde ülkemizi temsil eden ve dolayısıyla 
ülkemize döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan kamu, özel kuruluş 
ve işletmelere, her türlü network desteği ve B2B görüşmelerle yurt 
dışı muhataplarla iş birlikleri kurulması konusunda yardımcı olmaya 
çalışmaktadır. Ayrıca sahada yaşanan sektörel sorunlar, çözüm önerileri 
ve sektörle ilgili yapılan ve yapılacak olan düzenlemelerle ilgili destek 
olma çalışmaları yapmaktadır.

Sağlık otelciliği, chek-up ve wellness 
turizmi ülkemizde gittikçe artmakta
İnsanların sağlıkları ile ilgili olarak tedavi olma ya da iyilik hali elde 
etme amacıyla planlı olarak bir yerden başka bir yere seyahat etmeleri 
ile oluşan eylemleri sağlık turizmi kapsamında değerlendiriyoruz. 
Medikal turizm, spa-wellness turizmi, ileri yaş bakım-aktif yaşlı turizmi, 
bağımlılık turizmi, termal turizmi gibi geniş kapsamlı alt bileşenleri var. 
Ülkemiz saç, diş ve göz başta olmak üzere onkoloji, organ nakli, obezite 
cerrahisi gibi alanlarda da gittikçe artan oranda hasta kabul etmektedir. 
Sağlık otelciliği, chek-up ve wellness turizmi de ülkemizde gittikçe 
artmaktadır. Klinik olarak baktığımızda uluslararası hastaların en çok 
tercih ettiği klinik branşlar sırasıyla; kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz 
hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve 
travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kulak-burun-boğaz, şeklindedir. 
En çok tercih edilen hizmetler ise: Saç nakli, IVF tedaviler, görme 
bozuklukları, estetik ve güzellik, ağız ve diş sağlığı, check-up hizmetleri, 
tarama testleri,  kardiak tedaviler, kilo kaybı,  ortopedik cerrahi, kanser, 
kulak burun boğaz tedavileri, doku ve organ naklidir. 

Hastaların yaklaşık 7’de biri göz hastalıkları için Türkiye’ye geliyor
TÜİK verileri en çok tercih edilen hastanelerin özel hastaneler 
olduğuna, bunun sebebininse akreditasyon ve otelcilik hizmetlerinin 
kalitesi olduğu dikkat çekmektedir. Medikal turizm kapsamında gelen 
hastaların kliniklere göre dağılımına bakıldığında ise göz hastalıkları 

ilk sırada yer alıyor. Hastaların yaklaşık 7’de biri göz hastalıkları için 
Türkiye’ye geliyor. Genel olarak medikal turizmde göz hastalıkları ön 
plana çıkan bir klinik. Ayrıca Türkiye’deki bazı özel göz hastanelerinin 
yüksek düzeyde teknolojiye sahip oldukları, kaliteli hizmet verdikleri, 
akredite oldukları ve medikal turizm konusunda uluslararası düzeyde 
önemli tanıtım çalışmaları yaptıkları biliniyor. Sağlık Bakanlığı’nın 
çalışmasında alt birimlere göre bir değerlendirme yapılmıyor. Alt 
birimler dikkate alındığında onkoloji, kardiyovasküler ve estetik 
cerrahisinin de ciddi olarak ön planda olduğu bilinmekte. Medikal 
turistlerin en fazla başvurdukları klinik olan göz hastalıkları için sırasıyla 
en çok, İstanbul, Antalya ve Ankara illeri tercih ediliyor.

Ülkemiz sağlık turizmi açısından elini 
güçlendiren birçok unsura sahip
Tüm dünyayı etkileyen pandemi dönemi birçok ülkenin sağlık sistemi 
için bir sınav niteliği kazanmıştır. Türkiye 4 saatlik uçuş mesafesinde 
yaklaşık 1,5 milyar insana ve 60 ülkeye hitap eden önemli bir coğrafi 
konuma sahip, Asya ve Avrupa arasında bir köprü niteliğinde. Ayrıca, 
vize istemediği veya e-vize verebildiği ülke sayısının 117 gibi yüksek 
bir sayıda olması, Türk Hava Yolları gibi dünyada en çok noktaya 
uçuş yapan ulusal hava yolu markası ile ulaşım kolaylığı sayesinde 
Türkiye, sağlık turizmi için en ideal bölge olarak değerlendirilmektedir. 
Hükümetler arası kolaylaştırıcı anlaşmalar ve özel sektörün girişimciliği 
sayesinde de bu alanda sinerji yakalanmış durumda. Ülkemiz güçlü 
sağlık altyapısı, yetkin profesyonel personel durumu ve profesyonel 
organizasyon ağıyla bu sınavı geçen ülkelerin başında gelmektedir. 
Bu durum da elzem durumlar hariç uluslararası dolaşımın büyük 
sekteye uğradığı pandemi döneminin hemen arkasından, ülkemiz 
için avantajları beraberinde getirmiştir. 2022’nin ilk çeyreğinde geçen 
yılın yarı rakamları yakalanmış, bu süreçte 300 bini aşkın kişi ülkemize 
gelmiş ve buradan elde edilen gelir de 400 bin dolarlara yaklaşmıştır. 
Ülkemiz; rüştünü ispatlamış, kamu-özel güçlü, donanımlı sağlık alt 
yapısıyla, yetişmiş profesyonel insan gücüyle, ulaşılabilir destinasyon 
ve coğrafya avantajıyla, zengin tarihi-kültürel alt yapısıyla, turizmin her 
çeşidi için uygun iklim ve coğrafi zenginlikleriyle, fiyat ve ulaşılabilirlik 
avantajıyla, hedef ülkelerin birçoğu için avantaj sayılabilecek tarihi ve 
kültürel yakınlığı ile sağlık turizmi açısından elini güçlendiren birçok 
unsura sahip. 

Sektörle ilgili düzenlemeler yapılmadan önce, 
STK’ların da konuya dahil edilmeleri önem arz etmekte
Sağlık turizmindeki aksaklıkların giderilmesi noktasında tanıtım, 
pazarlama ve fiyatlandırmada bir standardizasyon getirilmesi, acente-
aracı kurum gibi sektörün olmazsa olmaz bileşenleri ile ilgili tablonun 
netleştirilmesi, sağlık sigortalarının sınır aşırı geçerliliği, uluslararası 
geçerliliği, malpraktis yasaları, iletişim dili, verilerin dijital ortamda 
eksiksiz bir şekilde tutulması, sektörel tanıtım ve pazarlamada 
stratejik planlar yapılması ve nihayetinde sektörle ilgili düzenlemeler 
yapılmadan önce, sektör adına, ülke menfaatlerini önceleyerek çalışan 
STK’ların da mutlaka konuya dahil edilmeleri önem arz etmektedir. 
Burada her ne kadar iyi niyetli çabalar olsa da temsil noktasında 
koordinasyonsuz bir şekilde hareket eden, yeterli ve sağlıklı veriden 
yoksun gelişi güzel açıklamalar, maalesef sektörel bilgi kirliliğine neden 
olmaktadır. Bu noktada TURSAF’ın, sektör bileşenlerinin daha geniş 
katılımıyla, gerekli yasal düzenlemelerinin de yapılarak, TÜRSAB benzeri 
bir yapıya kavuşturularak daha etkin ve yetki-sorumluluk konusunda 
da yasal düzenlemelerle, sektör için önemli bir kamu partneri haline 
getirilmesinin çok önemli katkılar sağlayacağını belirtmek isterim. Siyasi 
iradenin konuya hakimliği ve artık ülkemiz için sağlık turizmi konusunun 
bir devlet politikası olarak el alınıp, sektörü önceleyen yönetmelik, 
teşvik ve düzenlemeler getirilmesi ayrıca belirtilmesi gereken bir 
konudur.

2022’nin ilk çeyreğinde 300 bini aşkın kişi ülkemize geldi 
ve elde edilen gelir 400 bin dolara yaklaştı

Dr. Tevfik Yazan / TURSAF (Türkiye Sağlık 
Turizmi Dernekleri Federasyonu) Başkanı





GÖRÜŞLER

10

OTELLER & ACENTELER

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ǀ 06’2022

Sağlık turizmi alanında Gacela Turizm çatısı altında Gacela Health markası 
ile hizmet veriyoruz. Hizmetimizin ana temasını sağlık turizmi için ülkemizi 
tercih eden misafirlerin ulaşım, konaklama ve gezme organizasyonu 
oluşturuyor. Biz meslekten gelen alışkanlık itibariyle konuklarımıza hasta 
değil, misafir demeyi tercih ediyoruz. Zaten uzun yıllardan beri gelen 
alışkanlıklar neticesinde ülkemize gelen insanlara hasta demeye dilimiz 
varmıyor. Ve ne büyük bir gururdur ki; buraya gelenlerin büyük çoğunluğu 
sağlıklı ve mutlu bir şekilde ülkemizden ayrıldığı için hasta değil, misafir 
olarak hitap edilmeyi de hak ediyorlar. Kısacası, bir misafir yurt dışından 
sağlık turizmi hizmeti almak amacıyla ülkemizi tercih ettiğinde, o 
misafirin; ülkesinden bizim ülkemize gelmesi, havalimanında karşılanması, 
onlar için rezerve ettiğimiz otele transferi, hizmet alacağı hastane veya tıp 
merkezine transferi, rehber eşliğinde arzu ederse İstanbul arzu ederse 
Türkiye turu, sağlık hizmeti aldıktan sonra tekrar havalimanına ve ülkesine 
transferi hizmetinin tamamını veriyoruz. Bizim ağırlıklı pazarımız, Avrupa 
ülkeleri. Tüm organizasyonlarımızı da bu pazar üzerine yoğunlaştırdık. Diş, 
göz, saç ekimi, ortopedi, jinekoloji, genel cerrahi, estetik, kalp cerrahi ve 
organ nakli, faaliyet gösterdiğimiz sağlık alanları. 

Covid-19’un tanınmaya başlaması ve görece olarak 
insanların alışması sağlık turizmine olan ilgiyi artırdı
Sektörde çeyrek yüzyıllık bir deneyimimiz bulunuyor. Gacela Turizmi 
de yaklaşık 10 yıl önce kurduk. Gacela Health’i ise 2021 sonu itibariyle 

faaliyete aldık. Tam Gacela Health’in kuruluşunu yapmak üzereyken 
pandeminin patlak vermesi üzerine bu operasyonumuzu biraz geciktirdik. 
Zaten pandeminin etkili olmaya başladığı 2020 yılının ilk çeyreğinin sonu 
ve ikinci çeyreğinde her sektör gibi sağlık turizmi de büyük bir darbe aldı. 
Ancak Covid-19’un tanınmaya başlaması ve görece olarak insanların 
alışması sağlık turizmine olan ilgiyi artırdı. 2021 yılı bu anlamda sağlık 
turizmi açısından başarılı bir yıldı. 2022’de ise pandemi öncesine göre 
taleplerde kesinlikle ciddi bir artış var. 2022, sağlık turizminde atılım 
yapacağımız bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Aldığımız talepler, yaptığımız 
görüşmeler ve yapılan rezervasyonlar da bunu gösteriyor. 

Sektör oyuncuları birbirlerine rakip olarak değil, 
ortak bir amaç için hizmet veren bir takımın 
oyuncuları olarak bakmalı 
Türkiye, hastane ve doktor kalitesi açısından gelişmiş ülkeler de dahil birçok 
ülkenin ilerisinde yer alıyor. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşünmekle 
kalmıyor, görüyoruz. Fiyat rekabeti adı altında yapılan indirimlerin ise 
sadece işletmelere değil, bütün sektöre zarar verdiğini düşünüyoruz. En 
büyük sorun ise nitelikli işgücü. Bu noktada, öncelikle sektör oyuncularının 
birbirlerine rakip olarak değil, ortak bir amaç için hizmet veren bir takımın 
oyuncuları olarak bakması gerektiğini düşünüyoruz. 

Sağlık turizmi yapan seyahat acentelerine 
teknoloji desteklerinin sağlanması gerekli 
Başta da söylediğim gibi Türkiye sağlık turizmi açısından çok büyük 
potansiyel barındıran bir ülke. Bu potansiyelin gereksiz bir rekabete kurban 
edilmemesi ve bu sebeple pazarın kaybedilmesine göz yumulmaması 
gerektiğini düşünüyoruz. Konu sağlık turizmi olunca ihtiyaçlar ve talepler 
çok çeşitli oluyor. Örneğin, misafirler havalimanına geldikten sonra ve 
transfer aracına binene kadar turizm acentelerine gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gelen misafir tekerlekli sandalye 
kullanıyor olabilir. Bu transferi sağlayabilecek mekanik sistemli araçların 
sayısının artması çok önemli. Bunların yanında sağlık turizmi yapan 
seyahat acentelerine teknoloji desteklerinin sağlanması gerekli. Ülkelerin 
sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmetin önem kazanmasının yanında 
teknolojik imkanları iyi kullanmak ve sağlık turizmi için ülkemizi tercih eden 
misafirlerimizin ülkemizde kaldıkları süre içinde hayatlarını kolaylaştırmak 
büyük önem kazanmakta. Ülkemizin konumunu ve dünyanın neredeyse 
her noktasına uçuş yapan milli havayolumuz Türk Hava Yolları avantajını 
iyi kullanarak sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkelerinden olabiliriz. Bu 
hedefe çok yakın olduğumuzu düşünmekteyim.  Turizm İşletme & Yatırım 
Dergisi yönetimine, sağlık turizmi ile ilgili olarak dergide geniş bir yer 
ayırmak suretiyle böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ederim.

2022, sağlık turizminde atılım yapacağımız bir yıl olacak 

Hamdi Ceylan / GACELA GM & Kurucu Ortak  -
Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) 

Denetim Kurulu Başkanı
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İstanbul Cerrahi Hastanesi olarak sağlık turizmi 
alanında uluslararası hasta sağlığı ön planda 
tutularak, üstün hizmet kalitesiyle, gelen 
hastalarımıza hastane içerisinde bulunan tüm 
ana branşlarımızda uzman sağlık kadrosunun 
yanında tercüman desteği sağlanarak 
hasta/hasta yakını hak ve sorumlulukları 
uygunluğunda VIP olarak butik hastane 
hizmetini sunmaktayız. Ayrıca İC Estetik 
marka adı altında hastaneye bağlı olarak tüm 
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif operasyonları 
gerçekleştirebiliyoruz. Hastanemizde Estetik, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Genel 
Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz 
Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi 
ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Üroloji ve Göz Sağlığı alanında cerrahi 
operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
dahili alanda hasta takibi gerektiren Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, İç 
Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji, Kardiyoloji, Dermatoloji, Nöroloji 
ve Beslenme ve Diyetetik alanında hizmet 
sağlanmaktadır. Ağırlıklı olarak Balkanlar 
ve İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa 
ülkelerinden hastalarımız yoğun olarak 
gelmektedir. 

Potansiyelimiz hem yurt içi hem de yurt dışında 
ivme kazarak artmaya devam etmekte
Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tüm dünyada 
Türkiye’nin tıp alanındaki başarıları fark edildi. 
Fiyat avantajı, kaliteli hizmet, operasyon 
sonrasındaki bakım hizmeti ve otel konforunda 
sağlık hizmeti yabancı hastalarımızın 
beklenildiği gibi dikkatini çekti. Hasta odaklı 
VIP hizmet anlayışımızla sağlık turizminde 
önemli bir marka haline geleceğimizden hiç 

kuşkumuz yok. Fakat son dönemde yaşanan 
dış savaşlar özellik Rusya tarafından gelen 
hasta potansiyelimizi büyük ölçüde kısıtlayarak 
neredeyse sıfıra indirgedi diyebiliriz. Yaz 
aylarının da yaklaşmasıyla beraber tabii ki hem 
tatil yapıp hem de operasyonlarının konforlu 
ve başarılı şekilde gerçekleştirilmesini isteyen 
hastalarımızın sayısı bir hayli yüksek. Geçtiğimiz 
6 ay içerisinde özellikle Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif ve Obezite Cerrahisi alanlarında 
yüzde 60 oranında büyüme sağladık. 2022 
yılının son çeyreğinde de aynı büyüme 
hızımızın devam edeceğini öngörüyoruz. 
Pandemi sırasındaki hasta sayımız için ise 
2022 Mayıs ayı itibariyle oluşan potansiyelin 
yarısını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 
pandeminin daha normal bir hal alması ile 
hasta potansiyelimiz günden güne hem yurt 
içi hem de yurt dışında ivme kazarak artmaya 
devam etmekte. 

En büyük eksikliğimiz ülkemizde 
yabancı dil bilgisine sahip yeterince 
sağlık personeli olmaması
Son yıllarda giderek artan potansiyel ile Türkiye 
zaten halihazırda sağlık turizminde aranan 
ülkelerin başında geliyor diyebiliriz. Pandeminin 
yarattığı etkinin izleri henüz yeni yeni geçmeye 
başlamışken Türkiye, sağlık turizminde 
doğal kaynakları ve insan etkileşimini doğru 
kullandığı sürece kesinlikle doğru orantıda 
yükselişe geçerek nice parlak dönemlerini 
göreceğini düşünüyoruz. Tabii ki bu sürecin 
nasıl işleyeceğini beraber göreceğiz fakat bu 
dönemde birebir iletişim halinde olan herkes 
için ince bir çizgide Türk misafirperverliğini 
gösterebilecekleri bir alanda olacağız. Coğrafi 
konumu, uygun fiyat politikası, kaliteli ve üstün 

hizmet anlayışı, tıpta gelişmiş modern cihazlara 
yer vermesi ve ülkenin doğal güzellikleriyle 
beraber Türkiye, uluslararası sağlık sektörü için 
biçilmiş kaftan diyebiliriz. Ancak buna nazaran 
en büyük eksikliğimiz ise kesinlikle ülkemizde 
yabancı dil bilgisine sahip yeterince sağlık 
personeli olmaması. Yani aslında en temel 
öğretilerde yetiştirilirken kişiler farklı dillerin 
bilgisine sahip olamıyorlar ve maalesef çok geç 
farkına varılabiliyor veya bu konunun üstüne 
düşülmüyor. Bahsettiğimiz tüm olumsuzluklar 
veya eksikliklerin kesinlikle uygun ve doğru 
stratejiler ile aşılacağını düşünüyorum. Türkiye, 
imajını uluslararası piyasada sağlık turizmi lideri 
olarak konumlandırmalı. Aslında bu noktada 
bol bol reklam bizim için konunun atardamarını 
oluşturacaktır. Maalesef insanları önyargılardan 
arındırmak her zaman çok kolay ilerlemeyebilir 
fakat bu noktada bizim için en doğru anahtar 
kelime “hasta memnuniyeti” olacaktır. 
Türkiye’den ayrılırken sağlığına kavuşmuş 
olan hastalarımızın bizim için en önemli 
referansı oluşturduklarını unutmamalıyız. Bu 
noktadan sonraki büyük adımımız ise kalifiye 
sağlık personelimizi, dil bilgisi konusunda 
yüreklendirmek ve bu konuda ona destek 
olmaktır.  

Geçtiğimiz 6 ayda Estetik, Plastik ve 
Rekonstrüktif ve Obezite Cerrahisi alanlarında 
yüzde 60 büyüme sağladık

Kürşad Kağan Koç / İstanbul Cerrahi 
Hastanesi Uluslararası Satış & 

Pazarlama Koordinatörü

Mövenpick Hotel Malatya olarak organ nakli yapan üniversiteler ile birebir irtibat halindeyiz. Yurt içi 
ve yurt dışında misafir portföyü olan dental klinikler ile görüşüp konaklama dahil operasyon paketleri 
oluşturduk. Marka standartları gereği hijyen ve hizmet konusunda sertifikalarımız zaten mevcut. 
Misafirlere güvenilir ve sağlıklı bir ortamda hizmet sunuyoruz. Bu anlamda karaciğer ve böbrek nakli 
için gelen misafirlerin yanı sıra dental operasyon için özellikle yurt dışından gelen misafirlerin tercih 
ettiği otel konumundayız. Ağırlıklı olarak organ nakli için yakın doğu pazarı, dental tedavisi için ise 
Avrupa, Rusya ve İngiltere pazarlarından talep alıyoruz.

Başarılı ve işini doğru yapan hekimlerimiz sayesinde sağlık turizmi potansiyeli artacaktır
2022, sağlık turizmi hareketliliği bakımından pozitif bir görünüm sergiliyor. Geçen senenin aynı 
dönemi ile kıyasladığımızda, ilk 5 ayda sağlık turizmi için gelen talep yüzde 30-35 civarında daha 
fazla... Bununla birlikte pandemi döneminde, özellikle tam kapanmanın olduğu zamana göre talep 
artışı gözlemliyoruz. Türkiye'nin sağlık turizminde bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 
kur farkından kaynaklanan, artan bir potansiyele sahip. İnsanlar ihtiyacının büyük kısmını internet 
üzerinden karşıladığı için operasyonu gerçekleştiren profesyonellerimiz ne kadar başarılı olursa talep 
o kadar artacaktır. Tek sorun merdiven altı klinikler... Merdiven altı kliniklerin önüne geçilmesi ve 
caydırıcı yaptırımlara maruz bırakılması gerekir ki ülke imajımız zedelenmesin. Başarılı ve işini doğru 
yapan hekimlerimiz sayesinde sağlık turizmi potansiyeli artacaktır. 

Organ nakli için yakın doğu, dental tedavisi için ise 
Avrupa, Rusya ve İngiltere’den talep alıyoruz

Kaan Kaya / Mövenpick Hotel 
Malatya Genel Müdürü
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Termal sıcak sular, ağrıyan bölgelerdeki kan 
dolaşımını hızlandırarak ağrının azalmasını 
sağlar ve iyileşme süresini hızlandırır. 
Astım, bronşit, alerjik üst solunum yolu 
rahatsızlıkları, nefes darlığı gibi birçok 
hastalıkta tedavi edici niteliktedir. Ayrıca 
Termal suların sinir bozukluğu, stres, vb. 
nörolojik hastalıkların tedavisinde de aktif 
olarak tercih edildiği söylenebilir. Tesisimizde 
bulunan Shine Spa Wellness alamınız 980 
metrekarelik bir alanda misafirlerine yılın on 
iki ayı hizmet vermektedir. Sağlık seyahatleri 
genel olarak ikiye ayrılır: Tedavi amaçlı ve 
tedavi amaçlı olmayan... Otelimiz her iki tür 
için de misafirlerimize hizmet sunmaktadır. 
İşletmemiz, turistlerin ihtiyaç duydukları 
sağlık hizmetlerini karşılayan, mineral suların 
ve aynı zamanda güneş, hava gibi doğal 
özellikleri barındıran kaynaklara yakın yerde 

kuruludur. Bu açıdan sağlık turizminin çeşidi 
olan termal turizmi için önemli bir hizmet 
alanıdır. Bölge itibari ile ağırlıklı olarak 
otelimize iç pazar talebi mevcuttur, fakat 
son yıllarda pandemi dönemi de dahil olmak 
üzere gitgide artan bir dış pazar portföyü 
oluştu. Dış pazarda ise ağırlıklı olarak Alman 
pazarının ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 
Hamam kültürüne meraktan kaynaklı olarak 
İngiliz ve Alman misafirler ayrıca Spa alanı 
kullanımına ağırlık ve öncelik vermektedirler.

Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda 
taleplerde ve sunulan hizmet 
içeriğinde artış görülmekte
2022 yılı termal sağlık turizmi açısından 
oldukça yoğun talep alan bir yıl. Geçtiğimiz 
yıllarla kıyasladığımızda genel olarak 
taleplerde ve sunulan hizmet içeriğinde 
artış görülmekte. Pandemi öncesi ve 
sonrası olarak baktığımız zaman geri 
dönülemez şekilde bir değişimin parçası 
olduğumuz ve bu gereklilik doğrultusunda 
sürekli kendimizi yenilediğimiz söylenebilir.  
İçinde bulunduğumuz dönem itibari ile 
maske kullanım zorunluluğunu geride 
bıraktık fakat bu unsur dışında tesisimiz 
için diğer tüm pandemi dönemi kuralları 
geçerliliğini korumaktadır. Spa ve diğer 
tüm alanlarımızda yine maske, dezenfektan 
içeriklerimiz bulundurulmakta, pandemi 
döneminde sıklaştırılıp, geliştirilen 
güvenlik önlemleri uygulamasına aynı 
şekilde devam edilmektedir. Bunu yeni 
normalleşmenin ilk koşulu olarak görüyoruz, 
bu değişimler kalıcı olarak hayatımızda ve 
misafirlerimize sunduğumuz hizmetimizde 

olmaya devam edecektir. Bu olumlu yönde 
değişim taleplerimizde daima artışa zemin 
hazırlamıştır. 

Ülkemizin avantajları emsal birçok 
ülkeden fazla ve üstündür
Ülkemiz jeotermal özellikler açısından çok 
zengin, avantajlı bir bölgededir. Özellikle 
Çeşme Bölgesindeki termal suyun içerdiği 
mineraller emsal alanlardan da zengin 
içeriklere sahiptir. Bu hususta yıllardır 
sürdürülen titiz çalışmaların sonuçlarını 
almaya başladık. Gelişim sürecinin iyi 
ilerlediğini ve önümüzdeki yıllarda ülke 
turizminde gitgide bu hususta daha fazla ön 
planda yer alacağımızı düşünüyorum. Tabii 
ki bu süreç yine çalışmalar ve tanıtımlara 
verilen ağırlıklarla gerçekleşecektir ve gerek 
devletin turizm politikasında durduğu nokta, 
gerekse işletmecilerin konuya hassasiyetle 
yaklaşımları bu güzel gelişimi bizlere 
getirecektir. Belirtilen unsur, süreci iyi takip 
etmeyi ve yenilikleri kendine iyi entegre 
etmeyi gerektirmektedir. Bizler Boyalık 
Beach Hotel & Spa Çeşme olarak tesisin 
tüm hizmet noktalarında aynı anlayışla 
ilerlemekteyiz. Gelecekte de aynı bakış 
açısını koruyup, aynı anlayışla ilerlemeyi 
hedeflemekteyiz. Bu şekilde bir yaklaşım 
benimsendiği takdirde gerek bireysel olarak 
tesisimiz adına, gerekse genel olarak sektör 
adına yerelden evrensele geçme serüveni 
ivme kazanacaktır. Bu hususta ülkemizin 
avantajları emsal birçok ülkeden fazla ve 
üstündür. Bizlere kalan bu değerleri ön plana 
çıkarmak ve tüm dünyaya tanıtmaktır.

Esteda Hair Hospital, 2010 yılında saç dökülmesi problemi yaşayan hastalarımıza umut vermek 
amacıyla kuruldu. 10 binin üzerinde memnun hastamızla, yıllardır en iyi hizmeti sunuyoruz. 
Yurt içinden ve yurt dışından ülkemize estetik, diş, medikal estetik, saç ekimi, sakal ekimi, 
kaş ekimi amacıyla gelen hastalara hizmet veriyoruz. Kişinin isteklerine göre otel ve transfer 
hizmeti dahilinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti altında anlaşmalı kurumlarımıza 
yönlendirme yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa pazarından talep alıyoruz.

Pandemi öncesinde yaptığımız satış fiyatlarını şu an yapamıyoruz
Son iki yıldır dünyada yaşanan pandemiden dolayı ülkemiz ve turizm sektörü büyük darbe aldı. 
2022 yılı ise orta seviyede ilerlemekte. Pandemi öncesi ile kıyaslayacak olursak, taleplerde azalış 
mevcut… Pandemi öncesinde yaptığımız satış fiyatlarını maalesef şu an yapamıyoruz. Bunun 
sebebi ise ülkemizde olan haksız rekabettir. Ancak sektörün yeniden kendini toparlayarak 
eskisinden daha iyi olacağına inanıyoruz. Ülkemiz, doğal güzellikleriyle, diğer dünya ülkelerine 
göre maliyetlerin daha uygun olmasıyla ve daha iyi yetişmiş personeli, kapsamlı hastaneleri, 
cerrahları olması dolayısıyla dünyada sağlık turizminin merkezi haline gelmeli. Fakat ülkemiz 
içinde haksız rekabetin olması bu hizmete gölge düşürmekte. Bu anlamda fiyat politikaları ile 
ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. 

İşletmemiz termal turizmi için önemli bir 
hizmet alanıdır

Ülkemiz iyi yetişmiş personeli, kapsamlı 
hastaneleri, cerrahları dolayısıyla dünyada 
sağlık turizminin merkezi haline gelmeli

Orhan Belge / Boyalık Beach Hotel & 
Spa Çeşme Genel Müdürü 

Eda Yıldız / Esteda Hair Hospital, 
Kurucu
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T.C. Sağlık Bakanlığı’na göre sağlık turizminin 
tanımı; sağlığına kavuşmak için ikamet edilen 
ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple 
tedavi amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı 
gidene de sağlık turisti denir. Dünya Sağlık 
Örgütünün yaptığı tanım ise; kısaca bireylerin 
hem koruyucu hem tedavi edici hem rehabilite 
edici hem de sağlığı geliştirici hizmetleri almak 
amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye 
ziyaretleridir. Zaman içinde değişen şartlar 
gereği kendi ülke sınırları içinde de bir şehirden 
başka bir şehre giderek adı geçen hizmetleri 
almak için yapılan seyahatler de sağlık 
turizmi hareketi içerisinde kabul görmüştür. 
Türkiye'de Kasım 2011’de kamu hastanelerine 
yönelik çıkarılan Sağlık Turizmi ve Turistin 
Uygulama Rehberi çalıştayına göre sağlık 
turizmi; “Termal Turizm ve SPA Wellness”, 
“İleri Yaş ve Engelli Turizmi” ile “Medikal 
Turizm”  olarak üç gruba ayrılmaktadır. 
Bunlara ek olarak, “Beslenme, Spor ve 
Rehabilite Edici Faaliyetler” de sağlık turizmi 
kapsamına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda 
dünyadaki sağlık turizmi hacminin değeri 
2017 verilerine göre tüm branşlar bir arada 
değerlendirildiğinde, yaklaşık 1,2 trilyon 
dolar olarak ölçülmüştür. Bu branşlar başlıca; 
Medikal, Termal, Estetik, Geriatri, Yaşlı Bakımı, 
Engelli Bakımı, Spa Welness ve daha birçok 
başlık altında toplanmıştır. 

Ülkemiz, etrafında rakip sayılabilecek 
ülkeler içinde tartışmasız lider 
durumdayken, gelir anlamında maalesef 
hak ettiği yerde değil
Türkiye, yüzde 90 fay hattı üzerinde yer 
almasından dolayı zengin termal kaynaklarına 
sahip olmakla birlikte aynı zamanda soğuk 
şifalı sular olan içmeler, kükürt zengini çamur, 
astım tedavi mağaraları ve sayabileceğimiz 
birçok doğal zenginliği barındırmaktadır. Spa, 
wellness ve buralarda uygulanan şifalı kürler 
de bu potansiyelin içinde yer almaktadır. 
Zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahip 

olan ülkemiz etrafında rakip sayılabilecek 
ülkeler içinde tartışmasız lider durumdayken, 
gelir anlamında maalesef hak ettiği yerde 
değildir. Medikal yatırım anlamında ülkemiz 
2002 yılından itibaren özel sağlık yatırımlarının 
desteklenmesi sonucu, özel sektör ve aynı 
zamanda devlet yatırımları ile birlikte ciddi 
bir potansiyele sahip olmuştur. Amerika’dan 
sonra en fazla JCI sertifikasyonu alan hastane 
sayısına sahiptir. Ülkemizde JCI sertifikasyonu 
almış hastane sayısındaki büyük artış, ülkenin 
bulunduğu coğrafi lokasyona da bağlı. 
Coğrafi konum olarak hesapladığımızda 3-
4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1-1,5 
milyarlık nüfusun rahatça erişebileceği konum 
avantajına sahibiz. Başta THY olmak üzere, 
diğer havayollarının da ciddi sayıda uçuş hattı 
ve uçak sayısı olması dolayısıyla sağlık turistleri 
ülkemize çok rahat ulaşabilmektedir. Tüm 
bu avantajlar birlikte değerlendirildiğinde, 
mevcut 1,2 trilyon dolarlık kapasiteden 
ülkemizin, yüzde 10 gibi bir pay alması 
mümkün görünmektedir. Bu rakamların 
500 milyar dolardan fazlası Spa, wellness 
aktivitelerine harcanmakta; termal, yaşlı 
bakımı ve diğer segmentler de 500 milyar dolar 
civarında bir paya sahiptir. Medikal turizm 
özelinde bakıldığında bu rakamın 200 milyar 
dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunun 
nedeni medikal tedaviler için tüm ülkeler belli 
bir altyapı yatırımı yapmış, zorunlu haller 
dışında, hastanın tedavisini kendi ülkesinde 
tamamlaması amaçlanmıştır. Medikal sağlık 
yatırımı her ülke için mümkünken, termal ve 
doğal kaynaklardan zengin olmayan ülkeler, 
diğer segmentlerden pay alamamaktadır. 

Mevzuat ve  güvence eksikliklerimiz 
nedeniyle istediğimiz payı alamıyoruz
Maalesef tüm avantajlara rağmen ülkemizin 
ulaştığı rakam yıllık 5 milyar doların 
altındadır. Bunun nedenlerini incelediğimizde 
ve başarmış ülkelerin uygulamalarına 
baktığımızda; ana neden mevzuat eksikliği 

ve sigorta güvencesi sunulamaması olarak 
görülmektedir. Hizmet sunumu konusunda 
çok iyi düzeyde olmamıza rağmen mevzuat ve 
güvence açısından eksikliklerimiz nedeniyle 
istediğimiz payı alamıyoruz. Geçen yıllarda 
potansiyel hedef ülke olarak gördüğümüz 
komşularımız bile, yaptıkları yatırımlar ve 
verdikleri güvencelerle ciddi rakip ülke 
konumuna gelmeye başlamışlardır. Konunun 
kamu tarafından hızlı bir şekilde çözülmesi 
hayati önem taşımaktadır. Birçok ülkenin 
sevk zincirinde, ilk ve en önemli halka 
tamamlayıcı sigortalardır. Maalesef yukarıda 
bahsettiğimiz nedenlerden dolayı sigortaların 
büyük bir kısmı ülkemizi hala ödeme listesine 
almamıştır. Bir diğer konu; ülke potansiyelinin 
doğru planlanma ve tanıtımla gelirin homojen 
bir şekilde dağıtılamamasıdır, zira Türkiye’ye 
gelen sağlık turistinin yaklaşık yüzde 70’i 
İstanbul’da tedavi olmaktadır. Bu durumda 
İstanbul’un sağlık turizminde önemi belirgin 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Büyük zincir 
hastanelerin merkezlerinin İstanbul’da olması, 
daha fazla tıp fakültesi ve öğretim üyesine 
sahip olunması, ulaşımın daha kolay olması 
ve İstanbul’un şehir olarak cazibesi sağlık 
turizmi için gelenlerin ilk olarak İstanbul’u 
tercih etmelerinde önemli rol oynamaktadır. 
Diğer şehirlerimiz yukarıda bahsedilen 
medikal tedavi dışında kalan segmentlerde 
İstanbul’dan çok daha ileri konumda 
olmalarına rağmen, yatırımların doğru 
planlanmaması veya yatırım yapılmaması 
neticesinde tüm faaliyetler büyük şehirlerle 
sınırlı kalmaktadır.

Dünyadaki sağlık turizmi hacminin değeri 2017 
verilerine göre yaklaşık 1,2 trilyon dolardır

Aziz Ciga / Karaci Turizm Yönetim 
Kurulu Başkanı

Sağlık turizmi, ülkemizde son 5 yılda hız kazandı ve önemli bir yere 
sahip oldu. Bunun nedenlerinden biri yaşlanan kitle, diğeri ise sosyal 
medyadan etkilenen ve güzelleşmek isteyen genç kitle. Sanayileşme ile 
insanların sağlığı bozuldu ve teknoloji ile bilgisayar kullanımı hareketsiz 
bir hayata, sonucunda obezitede artışa yol açtı. İnsanlar artık ortalama 
75 yaşına kadar yaşıyor ve bunu genç, sağlıklı görünerek yapmak 
istiyorlar. Yaşlanınca insanların sağlık ihtiyaçları doğuyor ve gelişmiş 
ülkelerde sağlık işlemleri çok pahalı olduğundan internet vasıtasıyla 
başka ülkelerde fiyatları araştırma imkanı buluyorlar. Sigortasız insanların 
sağlık hizmeti alma isteği bu trendi zamanla daha da büyütecek.  
Görseller ve kulaktan kulağa methiye sayesinde ülkemize yönelik güven 
gelişmekte fakat sağlık turizmi önemli bir yere sahip olmasına rağmen 
handikapları bulunmaktadır: Örneğin operasyonel sıkıntılar bulunuyor, 
dijitalleşmeye ihtiyaç var, işini profesyonelce yapan acentelere ihtiyaç 
var, nitelikli eleman ihtiyacı var, ülkemizde yabancı dil sıkıntı, belge ve 

izinsiz kuruluşlar var ve denetim şart, özel sektör ile iş birliğine ihtiyaç var, 
Sağlık Bakanlığı denetimi şart, ayrıca sağlık çalışanlarını ve turizmcileri 
entegre etmek ve ona göre personel yetiştirmek gerekiyor. Ülkemizin 
sağlık alanında aynı zamanda pek çok avantajı var; tıp ile beraber çok 
güzel tatil olanakları sunuyor  ama bu alanda da ülkeler arası rekabet 
büyük… Türkiye’nin bu alanda markalaşmak için ciddi adımlar atması 
gerekiyor. 100'ün üstünde ülke bu pazarda mevcut… Bunun için sağlık - 
hizmet sektöründe tıbbi uzmanlık ve kalite, üst kalite tıbbi cihaz, uygun 
ulaşım, iyi konaklama tesisleri, kliniklerin başarı oranı, hizmet alan 
misafirlerin memnuniyeti, müdahale sonrası tıbbi takip, imaj mimarisi 
ve tabii ki fiyat çok önemli. Bütün bu bileşenlerin harmoni ve koordine 
şekilde çalışması gerek ki maalesef şu an için bu işlemiyor. Ancak 
çok iyi yönetildiği ve denetlendiği takdirde Türkiye sağlık turizminde 
markalaşabilir ve hizmetlerin doğru pazarlarla buluşması ve doğru 
kuruluşlarla bağlantı kurması kolaylaşabilir. 

Çok iyi yönetildiği takdirde Türkiye sağlık 
turizminde markalaşabilir

Aslı Rola Şeyhoğlu / Mercan DMC Satış Müdürü
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CNR World Turizm, TURSAB A 9796 belge 
no ve CNR Health Care AK 0323 belge 
no ile Uluslararası Sağlık Turizm yetki 
belgesine sahip olan bir kuruluştur. İstanbul 
başta olmak üzere Antalya, Alanya, İzmir 
ve Bursa illerinde de ofislerimiz turizm 
& sağlık turizmi alanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 1996 yılından bu yana 
turizm alanında faaliyet gösteren acentemiz, 
2022 yılı itibariyle Sağlık Turizmi alanında 
da hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık 
turizminde Türkiye’nin öne çıkan özelliklerini 
doğru tanıtarak potansiyel hastalarımızın 
kişisel beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre 
özel hizmet sunmaktayız.  Başlıca hizmet 
başlıklarımız olan PCR / Antijen Test, 
Sinovac – Biontech Aşı Hizmeti, Hemşirelik 
Hizmeti, Doktor Muayenesi, Ağız ve Diş 
Sağlığı, Saç Ekimi, Güzellik ve Estetik, Cerrahi 
Estetik, Check-up Hizmetleri, Glutatyon 
– Bağışıklık Güçlendirici, PRP ve Lazer 
alanlarında titizlikle belirlemiş olduğumuz 
çözüm ortaklarımız ve profesyonel ekip ile 

ilerlemekteyiz. Sektörde çok yeni olmamıza 
rağmen kurum olarak kısa sürede hızlı bir 
ilerleme kaydettik. Ağırlıkta Avrupa ve Orta 
Doğu olmak üzere tüm pazarlara hizmet 
vermekteyiz. 

Pandemi döneminin sağlık turizmine 
önemli katkıları da oldu
Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık turizminde 
de pandemi dönemi ötelenen, sıkışmış tüm 
talepler 2022 başından bu yana yoğun 
bir ilgi ve beklenti şeklinde ilerlemekte. 
İlerleyen günlerde bu taleplerde daha yoğun 
artışlar beklemekteyiz. Pandemi öncesi 
ağırlıkta saç ekimi, estetik, cerrahi estetik 
başta olmak üzere devam eden hizmetler 
pandemide ne yazık ki durdu. Ancak şu 
ana dek gelen taleplerden anlaşılıyor ki 
pandemi döneminin sağlık turizmine önemli 
katkıları da oldu. Örneğin hali hazırda devam 
eden hizmetlerimize bağışıklık güçlendirici 
tedaviler, terapiler ve terapi kapları da 
eklendi. Bu konuda gelen talepler artmakta. 
Bizler de belirlediğimiz beklentilere karşılık 
olarak bu yönde çalışmalarımıza ağırlık 
vermekteyiz. 

Sağlık turizminden elde edilen gelir, 
ülkemizde diğer turizm alanlarından elde 
edilenin neredeyse üç katı
Türkiye, daha çok öne çıkan saç ekimi ile 
tanınıyor olsa da sağlık turizmi anlamında çok 
önemli bir yere, bilgi-tecrübeye, neredeyse 
birçok ülkede bulunmayan kliniklere, 

donanıma ve coğrafi olarak mükemmel 
bir konuma sahip. Sağlık turizminden 
elde edilen gelir, ülkemizde diğer turizm 
alanlarından elde edilenin neredeyse üç 
katı… Ülke ekonomisine katkısı tartışılmaz 
nitelikte. Bu yanlış algının değişeceği 
nitelikli iletişime ve doğru tanıtıma 
ihtiyacımız var. Bu eksiklerin tamamlanması 
noktasında öncelikli olarak sektörümüzü 
ciddi anlamda baltalayan, merdiven altı 
belgesiz işletmelere denetimin arttırılması 
şart. Sağlık Turizmi Yetki belgesi olmayan 
acente veya işletmelere ciddi yaptırım 
ve caydırıcı nitelikte cezaların artırılması 
gerekiyor. Sağlık turizminde Türkiye’nin öne 
çıkan özelliklerini tanıtma yönünde nitelikli 
iletişim ve reklam eksiğinin giderilmesi şart. 
Dijitalleşmenin ve markalaşmanın sağlık 
turizminde etkisi ve gelişimi tartışılmaz. Bu 
yönde çalışmaların önemi ve sürdürülebilir 
olması gerekiyor. Sağlık turizminde de 
fiyat politikamız açısından belli ölçeklerde 
kalite programımız olması gerekiyor. 
Alternatif tıbbın sağlık turizmindeki önemi, 
Türkiye’deki özel bitki çeşitliklerinin öne 
çıkarılması ve tanıtımı önem taşıyor. 
Acentelerin sağlık turizmindeki paydaşlarını, 
öne çıkan bağdaşlarını tanıtması ve 
entegre olması gerekiyor. Ülke olarak sağlık 
turizmindeki başarımızı artırabilmemiz için 
nitelikli personel sorunumuzu kökünden 
çözecek sektörel mastır plana ihtiyacımız 
var. Ayrıca sağlık turizmi hizmetlerinde 
standardizasyona gidilmesi önem taşıyor. 

Grand Cevahir Otel & Kongre Merkezi 
olarak uzun yıllardır sağlık turizmine 
hem uluslararası hastaneler hem de özel 
estetik klinikler ile olan özel iş birliklerimiz 
kanalıyla destek vermekteyiz. Bu alandaki 
her yeni oluşuma elimizden geldiğince 
yardımcı olmaktayız. Genellikle estetik, saç 
ekimi, obezite ve genel tedavi amaçlı için 
ülkemize gelen hastaları otelimizde misafir 
etmekteyiz. Genel olarak pazarlarımız 
Avrupa, İngiltere, Rusya, Amerika ama 
dünyanın her yerinden gelen misafirlerimiz 
mevcut. Grand Cevahir Hotel & Kongre 
Merkezi olarak uzun yıllardır sağlık turizmine 
imkanlar dahilinde en iyi şekilde yardımcı 
olmanın sevinci içerisindeyiz. İlerleyen 
zamanlarda da bu alanda desteklerimiz 
devam edecektir.

Sektörün, bakanlıklar ve ilgili kurumlar 
nezdinde yapılacak olan iş birlikleri ile 
desteklenmesi gerektiği kanısındayım
Pandemi sürecinde ülkemize sağlık alanında 
olan güven artışı sayesinde sağlık turizmi 
alanındaki taleplerde senenin ilk 6 ayında 
büyük bir artış görülmekte. Geçen yıla göre 
yüzde 300 artış mevcut. Özellikle 2021 yılı son 
çeyreği ve 2022 yılının ilk 6 aylık sürecinde 
pandemi öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 
40 oranında artış gözlemliyoruz. Ülkemiz, 
turizm sektörünün her dalında olduğu 
gibi sağlık turizmi alanında da çok yüksek 
potansiyele ve başarıya sahiptir. Fakat reklam 
ve tanıtım anlamında sektörün yeterince 
desteklenmediğini düşünmekteyim. Bu 
alanda yapılan tedavilerin ve işlemlerin 
çok daha yüksek sayıda kitlelere ulaşması 

adına sektörün, bakanlıklar ve ilgili kurumlar 
nezdinde yapılacak olan iş birlikleri ile 
desteklenmesi gerektiği kanısındayım. 

Potansiyel hastalarımızın kişisel beklentilerine ve 
ihtiyaçlarına göre özel hizmet sunmaktayız

Sağlık turizmi alanındaki taleplerde senenin
ilk 6 ayında büyük bir artış görülmekte

Ayşe Özpınar Tuncel / CNR World 
Travel & CNR Health Care, M.I.C.E. 

Direktörü

Gökhan Yağız / Grand Cevahir 
Otel & Kongre Merkezi 

Satış Müdürü
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Kunlun Kensington Hotel İstanbul olarak 
sağlık turizmi alanında faaliyet gösteriyoruz. 
Çok kapsamlı ve geniş bir operasyonun 
gerektiği bu alanda, ağırlıklı olarak saç ekimi, 
burun ve yüz estetiği ile diş tedavisi olanlar 
otelimizde konaklıyor. Genel olarak, Orta 
Doğu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden 
sağlık turizmi kapsamında misafir ağırlıyoruz. 
Her yıl sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret 
eden misafir sayısı artış gösteriyor. Bunda 
en büyük etken ise hem Türkiye’de tedaviler 
kendi ülkelerine nazaran daha uygun hem de 
buraya geldiklerinde ucuza tatil yapabiliyorlar. 
Ülkemiz de artık sağlık turizminde ileri bir 
noktaya doğru gidiyor. Hedeflenen turizm 
geliri her yıl katlanarak artıyor. Ülkemizde de 
farklı alanlardaki birçok sağlık tesisine yenileri 
ekleniyor. Bizim için mutluluk verici... Sağlık 
turizmindeki hareketliliği pandemi öncesi ile 
kıyaslarsak, salgından önceki dönemlerde 
ülkemizde sağlık turizmi alanında bu kadar 
çeşitlilik yoktu. Şimdi ise sağlık turizmi de 
kendi içinde farklı alanlara ayrıldığından, 
bu yıl çok daha fazla yurt dışından talep 
olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da 
talebin artacağını düşünüyoruz.

Eksikleri bir araya gelip tartışmalı, hep birlikte 
çözüm üretmeliyiz
Ülkemizin sağlık turizminde potansiyeli çok 
yüksek olmakla birlikte, şu an alınan talep 
öngördüğümüzden daha az. Bu anlamda daha 
fazla reklam ve tanıtım, sağlık tesislerine verilecek 
teşvikler, daha fazla profesyonel personel istihdamı 
ve daha çok çeşitlilik önem taşıyor. Sağlık turizmi 
alanında elbette birtakım eksiklikler var. Bu noktada 
hem bizlere hem siyasilere görevler düşüyor. Bu 
eksikleri bir araya gelip tartışmalı, STK, iş dünyası 
ve diğer platformlardaki yetkililerle görüşerek hep 
birlikte çözüm üretmeliyiz. Biliyorum ki, birbirimize 
destek verirsek daha iyi işler yapabileceğiz. Sağlık 
turizm denince insanların aklına sadece saç ekimi 
veya mide ameliyatı vb. gelmemeli. Ülkemiz bu 
konuda çok zengin bir yapıya sahip. Termal su 
kaynaklarımız, şifalı, doğal tesislerimiz, sağlık için 
yapılan doğa içerisinde muhteşem tesislerimiz 
var. Bunları çok daha fazla çeşitlendirebiliriz. 
Bu güzellikleri yurt dışında ve yurt içinde çok 
tanıtmamız, reklamlarını yapmamız gerekiyor. 
Tabii bunları yaparken de teşvikler büyük önem 
taşıyor. Buralara insanları yönlendirmemiz ayrıca 
kalitelerini artırmamız ve bilinçli, eğitimli personel 
istihdam etmemiz gerekiyor. Eğer bunları yaparsak 

hem ülke turizmini çeşitlendiririz hem de turizm 
gelirini artırabiliriz. Sadece İstanbul veya Antalya’da 
turistleri ağırlamak yerine ülkenin tamamına bu işi 
yayabilirsek tüm ülkeyi tanıtarak daha iyi çalışmalar 
yapabiliriz diye düşünüyorum. Ülkemizin turizm 
cenneti koyları olsun, doğası olsun, denizi olsun 
her yeri ayrı bir güzel fakat maalesef bir yerde 
bir yanlışlık yapıyoruz, nerde çözemiyoruz. 
Ülke tanıtımına çok fazla bütçe ayırmıyoruz ve 
ayıramıyoruz. Tüm bunları yaparken siyasi olarak 
çözüm bulamıyoruz. STK’ların hiçbir çabası yok. 
Bugün turizme yönelik sayısını bilmediğim vakıf, 
dernek ve platformlar bulunuyor ama hiçbirisi 
çıkıp ülke için bir şeyler yapmıyor. Buralar bizim 
milli değerlerimiz. Buralara biz sahip çıkmasak 
yarın gelecek olan nesillere ne bırakacağız?

15 yılı aşan klinik tecrübemiz ile uluslararası 
standartlar kapsamında 10 ünite ve 1 
ameliyathaneden oluşan, bölgemizdeki 
tek ağız ve diş sağlığı merkezi olarak hasta 
memnuniyeti odaklı bir hizmet sunmaktayız. 
Ağız ve diş sağlığı alanında yurt dışından 
gelen hastalarımıza kaliteden ödün 
vermeden ağız ve diş sağlığı alanında en iyi 
hizmeti verebilmek için teknolojik ve güncel 
gelişmelerin ışığında kendimizi geliştirmeye 
ve uluslararası standardı korumaya her 
zaman özen gösteriyoruz. Hollywood smile 
ve bir günde tamamlanabilen implant 
ve protez tedavileri sıklıkla tercih edilen 
işlemlerdir. Ağız ve diş sağlığı alanında 
uzman hekimlerimiz tarafından İmplant 

tedavisi, Ortodonti (invisalign-şeffaf plak ile 
dişlerin düzenlenmesi), Periodontoloji (diş 
eti hastalıkları tedavisi), Restoratif (Bonding) 
diş tedavileri, Protetik (Estetik protez) diş 
tedavileri ve Endodontik (kanal tedavisi) 
tedavileri yapılmaktadır.

Türkiye’de tedavi olmak isteyen 
hastalarımız randevularını kısa süre içinde 
alarak tedavi olabiliyor
Estetik ve sağlıklı bir gülüşün çok önemli 
olduğu yaşantımızda, ülkemize sağlık turizmi 
ile gelen turistler daha çok beyazlatma ve 
gülüş tasarımı gibi estetik diş tedavilerini ve 
eksik dişlerin tamamlanması amacıyla diş 
kökü vazifesi gören implant yaptırmayı tercih 
etmektedir. Türkiye’de tedavi fiyatlarının 
daha ekonomik ve yapılan tedavilerin kaliteli 
olması ülkemizin sağlık turizmi için tercih 
edilmesini sağlamaktadır. Sağlık turizminde 
asıl olan tedavidir ancak ülkemizin tarihi 
ve doğal güzellikleri de ülkemizin tercih 
edilmesinin önemli sebepleri arasındadır. 
Türkiye’de tedavi olmak isteyen hastalarımız 
uzun bekleme süresi olmadan randevularını 
kısa süre içinde alarak seyahat planlarını 

yaparak tedavi olabilmektedir. Türk diş 
hekimleri tarafından yapılan başarılı tedaviler 
de önemli bir avantaj oluşturarak Türkiye’de 
tedavi görmüş birçok hasta yakınının da diş 
tedavisi için rotasını Türkiye’ye çevirmesinde 
etkili olmaktadır.

Sağlık turizmi açısından ülkemizin
tanıtımı konusunda daha yoğun
çalışılması gerekiyor
Türk diş hekimlerinin eğitimi ve tecrübesi, 
modern tıbbın ve teknolojinin etkin 
kullanılması, Türkiye’nin coğrafi konumunun 
önemi ve uygun tedavi maliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda ülkemizde 2022 
yılında sağlık turizminin hareketliliğinin daha 
da artacağı görülmektedir. Türkiye modern 
tıbbi teknolojisi ve coğrafi konumu açısından 
sağlık turizminde yüksek potansiyele sahip 
bir ülke. Ancak sağlık turizmi açısından 
ülkemizin tanıtımı konusunda daha yoğun 
çalışılması gerektiğini düşünmekteyiz. 
Ülkemizin tanıtımı konusunda, reklam 
araçlarının daha etkili ve yaygın bir şekilde 
kullanılması sağlık turizmine büyük katkı 
sağlayacaktır.

Daha fazla reklam ve tanıtım, sağlık tesislerine 
verilecek teşvikler, daha fazla profesyonel 
personel istihdamı önem taşıyor

Teknolojik ve güncel gelişmelerin ışığında 
kendimizi geliştirmeye ve uluslararası standardı 
korumaya özen gösteriyoruz

Nureddin Ağaçcı /  Kunlun Kensington 
Hotel İstanbul Genel Müdürü

Dr. Dt. Sinem Yeşil Işık / Nova Diş 
Kliniği, Periodontoloji Uzmanı, Dişeti 

Hastalıkları ve Cerrahisi
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Avrupa ülkelerinde yaşayan yerli ve yabancı 
hastaların sağlık turizmi için tercih ettikleri 
ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 
Türkiye'de sağlık standartlarının Avrupa ile aynı 
seviyede, maliyetlerin ise daha aşağıda olması 
sağlık turizminde Türkiye’yi ilk tercih sebebi 
yapmaktadır. Ayrıca bu konuda Türkiye’nin 
tarihi yapısı ve kültürel dokusu da büyük rol 
oynamaktadır. Sağlık turizmi kapsamında yapılan 
araştırmalara göre ülkemize gelen hastalar, 
Türkiye’de sağlık teknolojisinin en üst seviyede 
olması, teşhis ve tedavi kalitesi, hastayla 
ilgilenme süresi gibi konularda diğer ülkelere 
göre üst seviyede olması nedeniyle Türkiye’yi 
tercih etmektedir. Biz klinik olarak implant ve 
diş tedavilerinin yanı sıra, dünyada çok az sayıda 
hekim tarafından yapılan ve çene kemiğinin üç 
boyutlu olarak yeniden oluşturulması esasına 
dayanan Box Teknik operasyonu yaptırmak 
amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden başvuran 
hastaları ülkemize çekerek sağlık turizmine 
katkıda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Sağlık 
turizmine katkıda bulunmamızdaki en büyük 
etkenlerden biri de Sağlık Turizmi Belgesine 
sahip bir hastanemizin olmasıdır. Kliniğimize 
yurt içi veya yurt dışından gelen hastalarımızın 
en çok talep ettikleri tedavilerin başında implant 
tedavisiyle birlikte kemik erimesi tedavisinde 
çığır açan “Box Technique” yeniden çene 

kemiği oluşturma operasyonu gelmektedir. 
Ayrıca estetik diş; porselen, zirkonyum, 
lamine veneer uygulamaları da en çok talep 
edilen tedaviler arasındadır. Aynı zamanda 
hastanemizde toplam 15 branş bulunmaktadır. 
Bunlar arasında en çok talep alan branşlarımız 
genel cerrahi, kulak burun boğaz, dahiliye, 
kadın hastalıkları, plastik cerrahi ve saç ekimi 
branşlarıdır. Bunun yanı sıra bize en çok 
katkı sağlayan departmanlarımızdan biri de 
hastanemizde bulunan, kendimize ait biyokimya 
laboratuvarımızdır. Laboratuvarımızda birçok 
test çalışıp hızlı şekilde sonuç verebiliyor olmamız 
bize daima bir artı olarak geri dönüş ve talep 
fazlalığı sağlamaktadır. Diş sağlığı ve tedavisi için 
kliniğimize ve hastanemize gelen yabancı ülkeler 
arasında başta İngiltere, Almanya, Fransa, 
Hollanda, Arabistan olmak üzere Amerika, 
Avustralya, Belçika, İtalya, İspanya, Avusturya, 
Yunanistan, Avusturya, Rusya, Azerbaycan, İran, 
Irak, Suriye bulunmaktadır.

Yurt içi veya yurt dışı hastalarımızın 
taleplerinin çoğunluğu estetik üzerinedir
2022 yılında sağlık turizmi hareketliliği geçtiğimiz 
yıllarla kıyaslandığında tabii ki bir hareketlilik ve 
artış söz konusu. Bize gelen yurt içi veya yurt dışı 
hastalarımızın taleplerinin çoğunluğu ise genel 
anlamda estetik üzerine tedavilerdir. Online 
yapılan toplantı ve sunumlarda insanların 
daha çok yüz kısmına estetik yaptırmak istediği 
talebini aldık. Buna örnek olarak hastanemizde 
göz kapağı estetiği başta olmak üzere burun 
ameliyatı da yoğun talepler arasındadır. Sağlık, 
teknoloji ve çeşitli sektörleri harekete geçiren 
Covid-19 salgını elbette turizm sektörünü de 
farklı şekilde etkiledi. Covid-19 salgını sırasında 
çeşitli kısıtlamalar sebebi ile yurtdışından 
gelecek olan birçok turist ülkemizegelemediği 
için taleplerde de bir azalış mevcut idi. Ancak 

salgın sonrasında birçok yönden talep aldık. 
Bunun sebebi de hastanemizde yapılan 
tedavilere ek olarak öncelikle hastanemizin 
Sağlık Turizmi Belgesine sahip olmasıdır. Bu 
belge, alanımızda yapılan tedaviler açısından 
sağlık turizmi alanında bize bir artış olarak geri 
dönüş sağladı. Bu artışın önümüzdeki yıllarda da 
devam edeceğini dile getirmek mümkün.

İstihdam anlamında önemli bir sektör 
olan turizm, medikal sağlık turizmi ile 
gerçekleştireceği atılımla bu önemini 
artırabilecektir
Türkiye son yıllarda sağlık turizminde önemli 
ilerlemeler kaydetti. Sağlık turizminde sahip 
olduğu kapasiteyi geliştirmiş ve bu sayede hem 
hasta sayısı hem de elde edilen gelir açısından 
önemli gelişmeler sağlamıştır. Covid-19 
salgınının öncesinde, 2019 yılı itibariyle gelen 
turist sayısı bakımından gelişmiş alt yapıya sahip 
sağlık kuruluşları ve sağlık sistemi ile önemli 
jeotermal kaynaklarına sahip olması, tarihi ve 
doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve düşük 
maliyetleri nedeniyle son yıllarda sağlık turizmi 
alanında tercih edilen bir ülke konumundadır. 
İstihdam anlamında önemli bir sektör olan 
turizm, Covid-19’dan sonra sağlık turizmi 
kapsamında değerlendirilen medikal sağlık 
turizmi ile gerçekleştireceği atılımla bu önemini 
artırabilecektir. Zayıf yönlerin güçlendirilmesi 
ve fırsatların değerlendirilmesi ile birlikte güçlü 
yönler arttırılarak sağlık turizminde Türkiye 
istediği noktaya varabilecektir. Bu bağlamda 
küresel bir salgın halini alan Covid-19’dan 
dünya çapında enfekte olmuş ve sonrasında 
hastalığı atlatan kişiler için Türkiye bu durumu 
fırsata çevirerek sağlık açısından yoğun bir talep 
oluşturma gücünü elinde tutabilir. Ayrıca bu 
durumu turizm ile birleştirerek sağlık turizminde 
yeni atılımlara geçebilir. 

Bistur Turizm & Organizasyon olarak, 
bölgemizde yıllardır sağlık turizmin oturtulması 
için çaba sarf ediyoruz. Çalıştığımız pazarlara 
bakarsak, savaş başlayana kadar ağırlıkla 
Irak ve Suriye ile çalışıyorduk. Şu an ise Irak 
ve kısmen İran’dan müşteri alıyoruz. Türki 
Cumhuriyetlere yönelik çalışmalarımız ve 
tekliflerimiz de beklemede bulunuyor. İngiltere 
ve Avusturya ile de spesifik hastalıklara 
yönelik çalışmalarımız mevcut. 2022, sağlık 
turizmi hareketliliği bakımından çok açık 
görünmüyor ama bu durumun bölgesel 
olduğunu düşünüyorum. Hastalar maalesef 
uçak aktarmalarından memnun değil. Bu sene 
aldığınız talep ve rezervasyonlar ise geçtiğimiz 
yıllara göre oldukça düşük seyrediyor. Yani 
pandemi öncesine göre düşüş söz konusu 

ama bunun sadece talep kaynaklı olduğunu 
düşünmüyorum. Hastanelerin çalışmalarının 
da bunda etkisinin olduğu bir gerçek.

Ekonominin belirsizliği, harcanan 
malzemenin yerine konulması konusunda 
ciddi bir marj açıklığına neden oldu
Ülkemizde sağlık turizmi güzel istikamette 
gidiyor fakat ekonominin belirsizliği, harcanan 
malzemenin yerine konulması konusunda ciddi 
bir marj açıklığına neden oldu. Bu sebeple 
yakında her türlü hastalık için çözüm olsa da 
fiyat bakımından yavaş yavaş diğer ülkeleri 
yakalama yolundayız. Sağlık turizmi anlamında 
pek çok dernek ve benzeri kuruluşun ayrı 
ayrı çalışması hastalarda güven sorunu 
oluşturmakta. Dolaysıyla bu sektöre hizmet ve 

birliktelik için kurulan bu dernekler güç birliği 
yapmalı; “ben bilirim”den ziyade “birlikte 
hareket etmeliyiz” demeli. 

Sağlık Turizmi Belgesine sahip olmak sağlık turizmi 
anlamında bize artış sağladı

Dernekler güç birliği yapmalı; 
“birlikte hareket etmeliyiz” demeli

Dr. Nihat Tanfer / Tanfer Sağlık Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Erkan Özsavaş  / Bistur Turizm & 
Organizasyon  



28. Yıl Spa Equipments

And many more...

Spa-Edition mevcut ve potansiyel iş sahiplerine
wellness ve spa tesislerinde, tasarım, geliştirme
değiştirme ve işletme konularında; mimarlara ise
bu tesisi projelendirme, yeniden yapılandırma
ve dekore etme konularında danışmanlık hizmeti
sağlamaktadır.

Proje
Tasarım
Uygulama

www.spa-edition.com      www.cansukozmetik.com
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Fides Turizm, 2005 yılında sağlık turizmi 
faaliyetlerine başladı. Ağırlıklı olarak nitelikli 
hastalıklar konusunda çalışma yapmaktayız. 
Organ nakli, kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, 
kanser ve tüp bebek gibi branşlarda hasta 
alımı yapmaktayız. 2021 yılı içerisinde de 
Avrupa pazarı için yapılanmaya başladık. 
Estetik, obezite ve diş konularında hizmet 
vermek üzere sürecimiz devam etmektedir. 
Ana pazarımız Türki Cumhuriyetler. 
Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan ağırlık 
olmak üzere BDT ülkelerinden yoğun talep 
alıyoruz. Pandemi zamanında da durmayan 
tek segment olan sağlık turizmi pandemi 
sonrasında da artarak devam ediyor. Özellikle 
pandemi sürecinde ülkemizde yapılan başarılı 
çalışmalar sonrası ülkemizin popülaritesinin 
daha da arttığını düşünüyorum. Bu anlamda 
sağlık turizmi kapsamında olumlu yönde 
değişim görüyoruz. Artış mevcut ve bu 
artışın herkese yansıdığını düşünüyorum.

Birçok ülkenin önünde olan bir sağlık 
sistemimiz ve hastane altyapımız var
Ülkemiz sağlık turizminde en büyük 
potansiyele sahip ülkelerden biridir. 
Çünkü sağlık turizmi sadece medikal sağlık 
değildir ki öyle bile olsa dünyadaki birçok 
ülkenin önünde olan bir sağlık sistemimiz 
ve hastane altyapımız var. Teknoloji ve 
hizmet anlamında 5 yıldızlı otel konforunda 
donanımlı hastanelerimiz ve dünyaca kabul 
görmüş yetenekli doktorlarımız var.  Bunun 

yanında Spa wellness, termal, üçüncü yaş 
gibi segmentler için de ülkemiz doğasıyla 
hazır potansiyel bir ülke konumundadır. 
Termal kür tedavi merkezleri konumu, teşviki 
ve pazarlanması ile ilgili mevzuat ve çalışma 
eksiklerimiz vardır. Medikal sağlık turizmine 
biraz daha öncelik verilmesi nedeniyle termal 
turizm geri kalmıştır. Ancak önümüzdeki 
yıllarda bu eksiklerin hızla giderileceğini 
sanıyorum, çünkü ülkemiz coğrafi alt yapısı 
ve konumu ile bizlere çok büyük imkanlar 
sunuyor. Gelen yurt dışı taleplerinde 
bunların da önceliğe alınmasının konuyu 
hızlandıracağını düşünüyorum. Burada 
kamuyu bu konuya eğilmeleri konusunda 
ikna etme noktasında biz acentelere çok 
büyük iş düşüyor. 

İşin en başında alt yapısı doğru 
oluşturulmalı ve kalite standartları 
belirlenmelidir
Eksiklerin tamamlanması konusu tamamıyla 
özel sektör kamu iş birliği ile gerçekleşebilir. 
Kamu mevzuat altyapısını hazırlar, özel 
sektör de bu işe yatırım yaparsa eksikler 
hızla tamamlanır. Ancak elbette her zamanki 
gibi itici güç özel sektör olmalıdır. Öncelikle 
taleplerimizi yüksek sesle ve bıkmadan 
kamuya iletmeye devam etmeliyiz. Bunu 
da her sektör bağlı olduğu birlikle beraber 
yapmalıdır. Biz seyahat acenteleri olarak 
bu ürünleri bir yandan pazarlamaya devam 
ederken diğer yandan da bağlı olduğumuz 

birlikle beraber kamusal alanda ihtiyacımız 
olan mevzuat alt yapısını oluşturması için 
kamuya baskı oluşturmaya devam etmeliyiz. 
Sağlık turizmi son yıllarda popülaritesi artmış 
bir segment olmakla birlikte daha uzun yıllar 
ülkemize ve sektörümüze fayda sağlayacak 
bir segmenttir. Ancak işin en başında alt yapısı 
doğru oluşturulmalı ve kalite standartları 
belirlenmelidir. Turizmde her segmentin 
sorunu olan kaçak iş, burada da mevcuttur 
ancak buradaki en büyük problem bu işin bir 
sağlık meselesi olduğudur. Özellikle medikal 
sağlık turizminde insan hayatı mevzu 
bahistir, bu nedenle de kalite standartları 
ve denetimleri çok önemlidir. Bu işi yapacak 
kişilerin sağlık terminolojisine hakim, bu 
işin eğitimini almış, sertifikasyonuna sahip 
kişiler olması önemlidir. Sadece yetki belgesi 
almakla bu işi yapmaya hak kazanmak yeterli 
değildir. O yüzden başta devlet olmak üzere 
bu işe gönül vermiş herkese bu işin doğru 
yapılandırılması konusunda büyük görev 
düşmektedir. 

Pandemi sürecinde ülkemizde yapılan 
başarılı çalışmalar sonrası ülkemizin 
popülaritesi daha da arttı

Yasemin Demirtaş / Fides Turizm 
İşletme Sahibi

Sağlık turizmi kapsamında otelimize gelen 
misafirlerimiz için tek kullanımlık linen 
alımları yapıyoruz. Kendilerini daha güvenli 
ve rahat nasıl hissedecekleri konusunda 
anketler yapıp, gelen taleplere karşılık 
vermeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak diş, 
estetik, az da olsa saç ekimi alanında hizmet 
alan misafirleri otelimizde ağırlıyoruz. Orta 
Doğu, Almanya, İngiltere, Kanada, Ukrayna, 
Rusya, İspanya gibi pazarlardan talep 
alıyoruz. Türkiye, sağlık sektöründe dünyada 
ilk üçe giren bir ülke… Bu anlamda çok ileri 
durumdayız. Maddi açıdan da birçok ülkeye 
göre oldukça uygun kalma ve doktorlarımızın 
gerçekten çok iyi olması sebebiyle son 
1,5 yılda geçmiş yıllara göre ciddi bir 
talep bulunmakta. Kişiler tedavi olup aynı 
zamanda tatillerini de gerçekleştiriyorlar. 
İlerleyen yıllarda çok daha iyi yerlere 

geleceğimize inanıyorum. Pandemi öncesi 
bu kadar çok talep olmadığından dolayı 
sıkıntı yaşanmıyordu. Ancak pandemi 
sonrası talepler artarken, kalifiye ve dil bilen 
personel eksikliği dolayısıyla muhatap bulma 
sıkıntısı yaşar hale geldik. Ayrıca taleplerin 
artması ile merdiven altı çok fazla iş 
bilmeyen firmanın ortaya çıkması nedeniyle 
güven sorunu yaşanır hale geldi. 

Ülkenin zarar görmemesi için, 
kalite programımız olmalı
Türkiye’nin sağlık turizminde potansiyeli 
çok yüksek fakat tanıtım eksiği bulunuyor. 
Kalifiye personel, dil bilen personel sıkıntısı 
var. Fiyatlarda sürekli değişkenlik yaşanıyor. 
Dijital anlamda çok zayıf kalıyoruz. 
Turizmdeki hanutçuluk hastanelere 
taşınmış durumunda, bu sebeple 

bakanlığın bu durumu çözmesi gerekiyor 
diye düşünüyorum. Şu an bir şekilde 
gidiyor ama ülkenin zarar görmemesi için 
bana göre, kalite programımız olmalı aksi 
takdirde fiyat belirleyemeyiz… Bu eksiklerin 
tamamlanması noktasında dijital reklam, 
fiyat politikası, profesyonel personel, 
dataların toplanması, iş bilen firmaların bu 
işi yapması, güven unsurları sağlanmalı.

Pandemi sonrası kalifiye ve dil bilen personel 
eksikliği dolayısıyla muhatap bulma sıkıntısı yaşar 
hale geldik

Türkan Sekman / Retaj Royale 
İstanbul Hotel Satış Pazarlama 

Direktörü
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Yurt dışından Türkiye’ye gelip sağlık hizmeti 
almak isteyen hastalara hizmet veriyoruz. Ağırlıklı 
olarak saç ekimi üzerine çalışma yapıyoruz. 
Avrupa, İngiltere ve İrlanda çevresinden, 
İskandinav ülkeleri ve Amerika’dan hastalarımız 
gelmekte. Hastalarımızın bizimle iletişime 
geçmelerinin ardından otel rezervasyonlarını 
yapıyor ve hastanemizde onlar için rezervasyon 
sağlıyoruz. Sonrasında işlemlerini gerçekleştirip, 
tekrar ülkelerine uğurluyoruz. Sunulan hizmete 
göre oluşturulan paketlerimiz mevcut. Sade, 
orta ve lüks olmak üzere üç ayrı paket sunuyoruz. 
İsteyen hastalarımız için paket içeriğinde ekleme, 
çıkarma yapabiliyoruz ya da sabit bir fiyat 
sunabiliyoruz. Örneğin lüks pakette 5 yıldızlı otel 
konaklaması, İstanbul turu sunuyoruz. Yanı sıra 
saç ekimi lokal anestezi ile yapılır; biz hastanın 

isteğine göre ağrısız anestezi veya sedasyon 
tekniği uygulayarak ameliyat yapabiliyoruz.   

Son iki-üç yıldır pandeminin de etkisiyle 
obezite ve kanser tedavilerinde artış 
gerçekleşti
Türkiye, sağlık turizminde çok büyük oranda 
saç ekimi için tercih ediliyor. Devamında ise 
obezite ve kanser cerrahisi geliyor. Bunda da 
en büyük etken iş gücünün, fiyatların uygun, 
iş kalitesinin ise yüksek olması. Genelde yurt 
dışından gelenler hem gezip tatil yapıp hem 
de cerrahi işlemlerini yaptırmayı tercih ediyor. 
Plastik ve estetik cerrahi uygulamalarda da 
oldukça yoğunluk olmakla birlikte, son iki-üç 
yıldır pandeminin de etkisiyle obezite ve kanser 
tedavilerinde artış gerçekleşti. Bu anlamda 
Türkiye önemli bir gelir kaynağı edinmiş oldu. 
Özellikle Balkan ve Afrika ülkelerinden önemli 
ölçüde talep geliyor. Bu talepte fiyat ve kalitenin 
yarı yarıya etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada 
önemli olan bir faktör de yurt dışında saç ekimi 
konusunda kitabın dışına çıkılmıyor. Her işlemde 
olduğu gibi bu işlemin bir yazılı kuralı var. 
Örneğin santimetrekareye düşen kök sayıları, 
ekilebilecek maksimum miktarlar belirlenmiştir. 

Bu kadar kurallara bağlı olunması yurt dışında 
pek de olumlu etki yaratmıyor. Türkiye’de 
santimetrekareye 50 kök koyabiliyoruz ama yurt 
dışında bunu 20-25 kök ile sınırlı tutuyorlar. Bu 
da hastaların 4-5 kez işlem için tekrar gidip para 
veresi anlamına geliyor. Türkiye’de ise ortalama 
iki seansta komple saç ekimi gerçekleşiyor. 

Sağlık turizminde kış ayları çok yoğun geçer, 
yaz ayları ise daha sakindir
Pandemi döneminde bir sene boyunca uçuşlar 
kapalıydı. Sonrasında ise izinlerle gidip gelmek 
mümkün oldu. Bu sene ise Mart ayına kadar 
çok yoğun bir süreç mevcuttu. Yaz aylarında 
cerrahi işlemler yerine tatil seçeneği daha ön 
plana çıkıyor. İnsanlar tatil haklarını eğlence 
sektöründen yana kullanmayı tercih ediyor. Bu 
anlamda sağlık turizminde kış ayları çok yoğun 
geçer, yaz ayları ise daha sakindir. Türkiye, sağlık 
turizminde müşteri çekme açısından çok başarılı 
fakat bunun bazı eylemlerle tamamlaması 
gerekiyor. Örneğin tanıtım, yurt dışında bilinirliği 
artırma, yurt dışında daha fazla fuar gibi 
organizasyonlara katılma, özellikle doktorların 
yurt dışında söz sahibi olması, yabancı dil 
anlamında eksikliklerin giderilmesi gibi… 

Türkiye, sağlık turizminde müşteri çekme 
açısından çok başarılı fakat bunun bazı eylemlerle 
tamamlaması gerekiyor

Uzm. Abdullah Oral / Utopia Sağlık 
Hizmetleri Firma Sahibi

İngiliz tur operatörü Jet2 Holiday CEO'su Steve Heapy, şirket hedeflerine ilişkin 
bazı açıklamalarda bulundu. Steve Heapy, Kuşadası’nda sektör mensupları 
ile bir araya geldiği toplantıda, "Bu yıl 850 bin turist getirmeyi hedefliyoruz. 
Böylece 2019 rakamlarını geçeceğiz. Türkiye'yi çok önemli bir destinasyon olarak 
görüyoruz ve Türkiye talebinde 2019'un üzerinde bir artış yakaladık. 2023 yılında 
bir milyon rakamını hedefliyoruz. Uçak sayılarını artırdık" dedi. Programda 
konuşan Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de, 
"İzmir havaalanına uçuşlarınızı uzatmanızı istiyoruz. Bölge sezonun uzaması için 
gerekli altyapıya sahip. Biz de otellerimizi açık tutarak size destek vereceğiz" dedi.

Türkiye Otelcileri Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımlara ilişkin son gelişmeleri anlattı. Bakanlığın insan, yük ve veri taşıdığını 
belirten Karaismailoğlu, “Bunu da en hızlı, en kolay, en güvenli şekilde taşımakla sorumluyuz. Bunu 
yapmak için 700 bine yaklaşan çalışma arkadaşımızla, kadromuzla birlikte çok önemli işler yapıyoruz. 
Yaptığımız işler saymakla bitmez. Yeterli değil tabi ki. Çünkü hareketlilik artıyor. Hareketliliğin önündeki 
bütün sıkıntıyı da kaldırmak bize düşüyor” ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, “Denizyolunda özellikle yat 
limanları, kruvazör limanları çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Yenikapı Kruvazör Limanı için önemli 
çalışmamız var. ÇED ve planlama süreçlerinde son aşamalara geldik. İnşallah önümüzdeki aylarda Yenikapı 
Kruvazör Limanı’nı hizmete alacağız. O da sektör açısından çok önemli bir ihtiyacı tamamlayacak” ifadelerini 
kullandı. Metro yatırımlarında da önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, Ağustos ayı 
itibariyle Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Şu anda 
hattın yapım çalışmalarının tamamlandığını, test süreçleri ve sertifikasyon çalışmalarının devam ettiğini 
dile getiren Karaismailoğlu, Kadıköy-Kartal-Pendik hattının da Sabiha Gökçen Havalimanı’nın bağlantısının 
tamamlandığını, test ve sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Bakan açıkladı: Yenikapı Kruvazör Limanı için 
planlama süreçlerinde sona gelindi

Jet2 Holiday Türkiye’ye 850 bin turist getirmeyi hedefliyor

Ahmet Akbalık

Adil Karaismailoğlu
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 
tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
TÜRSAB Turizm Forumu, “Turizmde 
Geleceğe Bakış” temasıyla düzenlendi. 
Turizm sektörünün geleceğine ışık 
tutma hedefiyle düzenlenen Turizm 
Forumu’nda önemli mesajlar verildi. 

Pandeminin ardından yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ortamının 
turizme olumsuz tesirleri olduğuna işaret eden TÜRSAB Başkanı 
Bağlıkaya: “Son gelişmeler turizmde yol haritaları ve stratejilerin bir kez 
daha gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Yeni dönemi ve parametrelerini 
iyi okuyup buna göre stratejiler geliştirmeliyiz. Dolayısıyla, bugün bir araya 
gelmemize vesile olan TÜRSAB Turizm Forumu benzeri etkinliklerin, beyin 
fırtınası yapılarak yeni yol haritalarının belirlenmesinde önemli bir misyon 
üstlendiğini düşünüyorum” dedi.  TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır 
ise pandemi nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin tam anlamıyla 
sona ermediğini ve etkilerinin sürdüğünü ifade ederek bu süreçten 
turizm sektörünün tüm bileşenlerinin güçlerini birleştirerek ortak akılla 
çıkabileceklerine dikkat çekti. Çorabatır, “Yol haritasını geliştirmemiz 
gerekiyor. Son iki yıllık süreçte gördük ki ortak akılla hareket etmekten 
başka çaremiz yok” şeklinde konuştu. Çorabatır’ın ardından konuşan 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, turizmciler olarak 
birlikte çalışmanın önemine işaret ederek, TTYD olarak bundan sonra 
da turizm sektör bileşenleriyle ortak çalışmaya ve sektör desteklemeye 
devam edeceklerini kaydetti. Bu hedefleri doğrultusunda Turizm İstişare 
Kurulu’nu kurduklarının altını çizen Narin, turizm sektörünün yaşadığı 
onca krize rağmen ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

TÜROB Geleneksel Öğle Yemeği organizasyonunda 
konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, sektöre 
ilişkin beklentilerini ve çözüm bekleyen konuları 
aktardı. Eresin, “Turizm sektöründe bugün 
itibariyle beklentimiz, yılın ikinci yarısıyla birlikte 
talepte artış trendinin devam edeceği ve sektörde 

yukarı doğru gidecek grafiklerin oluşacağı yönündedir. TÜROB ve sektör 
kuruluşları olarak kamu-özel sektör iş birliğinde atılacak adımlar ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız ve Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı 
(TGA) tarafından yürütülen sonuç odaklı başarılı tanıtım ve pazarlama 
çalışmaları sonrasında turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak 
ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye 
devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Turizm sektöründe 
çözüm bekleyen konulara da değinen Eresin, “Sektörümüzde çözüm 
bekleyen güncel konular ile yakın tarihte gerçekleşen çok sayıda 
mevzuat değişikliği bulunuyor. Bu konularla ilgili çözümleri bulmak ve 
önerilerimizi sunmak üzere ilgili Bakanlıklar, kurumlar ve kuruluşlarla 

temaslarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Takip ettiğimiz bazı konu 
başlıkları hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Telif Hakları konusunda, 
tüm Sektöre ortak tarife uygulanması, yurtiçinde hizmetlerin Dövizle 
satışı/Fiyat teklifi konusunda devam eden tereddütlerin giderilmesi, 
başta İran ve Ortadoğu’dan gelen misafirler olmak üzere, otellerde 
konaklayan misafirlerin 7 bin TL nakit ödeme üst sınırının artırılması,  
KDV indiriminin konaklama işletmeleri bünyesindeki tüm yeme & 
içme hizmetlerinde uygulanması konusunda tereddütlerin giderilmesi, 
konaklama işletmelerinde konaklayan misafirlerin zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Oteller için Döviz Bozma (Alım-Satım) yetkisi tanınması, 
“Güvenli Turizm Sertifikası”nın zorunluluktan çıkartılarak gönüllülük 
esasına göre dileyen işletmeler tarafından devamının sağlanması, bu 
sertifikanın yerine sürdürülebilir turizm için Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından çalışmaları başlatılan Küresel 
Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerinin belirlenmesi 
çalışmaları sonuçlandırmaya çalıştığımız konulara verebileceğim 
örnekler arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve 
Gastronomi İşletmeleri Derneği’nin 
(TURYİD) düzenlediği 3. Global 
Gastroekonomi Zirvesi, sektöre yön 
veren sunumlar, yerli ve yabancı 
katılımcıların konuşmalarıyla 
gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında 
ise TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kaya Demirer ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer konuşma yaptı. Gastronominin 
geleceği ile ilgili ilham verici konulara değinilen oturumlarda sektörün 
önde gelen isimleri bir araya gelirken katılımcıların da ilgisi büyüktü. 
Stratejistlerin, danışmanların, yemek kültürü araştırmacılarının, 
şirketlerden ve STK’lardan üst düzey yöneticilerin, sürdürülebilir 
gastronomi uzmanlarının yer aldığı konuşmacılar, gastronomi 
dünyasını derinlemesine değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu. 
Gastronomiyi turizmde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli 
olarak ülke gündemine taşımayı hedefleyen TURYİD, Türkiye’den ve 
diğer ülkelerden sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve 
alanında çığır açan isimleri, 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde bir 
araya getirdi. Zirve, en üst düzeyde stratejilerin geliştirilmesine destek 
olmak, bu toprakların ürünlerini dünya ile buluşturabilmek, başarılı 
markalarımızı dünyaya açabilmek ve birlikte büyümek için gastronomi 
dünyasının vizyoner isimlerini İstanbul’da buluşturdu. Zirvede, 
gastronominin bir kaldıraç görevi görerek Türkiye’de bu sektörün hak 
ettiği yere gelmesini ve gastronominin potansiyelinin açığa çıkarılması 
hedeflendi.  

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 
gönderilen “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu 
genelgeyle Türkiye’ye girişte PCR testi 
zorunluluğu kaldırıldı. Koronavirüs pandemisi 
ile ilişkili güncel durumun değerlendirildiği 
belirtilen genelgede, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından 
ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu 
PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif 
hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

Müberra Eresin, turizm sektörüne ilişkin 
beklentilerini aktardı

Gastronomi ve turizm sektörü, 
3. Global Gastroekonomi 
Zirvesinde buluştu

Türkiye’ye girişlerde PCR 
testi zorunluluğu kalktı

TÜRSAB Turizm Forumu’nda 
sektörün geleceği konuşuldu

Türk Hava Yolları, İngiltere’nin Birmingham 
ve Edinburg şehirlerinden Dalaman’a yaptığı 
uçuşları iptal etti. İptal nedeninin, söz konusu 
hatlarda beklenen doluluğa ulaşılamaması 
olduğu belirtiliyor. Türk Hava Yollarının 

Manchester-Dalaman hattında da kısmi iptallerin olduğu öğrenildi. Benzer 
durumun SunExpress’in uçuşlarında da yaşandığı bildirildi.

İngiltere’nin iki şehrinden 
Dalaman’a uçuş iptali

Firuz Bağlıkaya, Oya Narin, Sururi Çorabatır
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ECO-POWR™ ürününü veya 6 üniteye kadar papatya zincirini standart bir 
prize takın, egzersiz yaparken enerji tüketimini düşürün ve karbon ayak izinizi 

de azaltın. 
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ECO-POWR 
 E C O - P O W E R  N E D İ R ?  

   

» ECO-POWER™ , Sportsart'ın insan enerjisini kullanan ve doğrudan şebekeye geri besleyen kardiyo ürünleri serisidir.
» Makinelerimizi standart bir duvar prizine takmak kadar basit.
» Bir kullanıcı egzersiz yaptıktan sonra, güç oluşturulur ve elektrik şebekesine geri beslenir. Daha fazla kalori 

yakmak ve daha fazla vat üretmek için daha zor egzersizler yapın. 

NASIL ÇALIŞIR?

» Egzersiz yoluyla üretilen wattlar AC gücüne dönüştürülür ve enerji maliyetlerini dengelemek için tesislerinizin elektrik
şebekesinden geri gönderilir.

  

 WELL+ 
» Eco-POWR™ ürünlerinin faydalarını sorunsuz bir şekilde geliştiren 

   
yazılım ekosistemi.

 
» bireysel egzersizleri ve ömür boyu üretilen vatı izlemek için

 
    

enerji üretim izlemeyi, sayı tahtasını, varlık yönetimini ve kullanıcı uygulamasını içerir.

Ardıçkuşu Sokak No:1/A Atakent 2 Halkalı - İstanbul    T. +90 (212) 697 20 00   info@sportsartturkiye.com
www.sportsartturkiye.com
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Türkiye’de MICE sektörünün gelişimine öncülük eden ACE of MICE 
Exhibition by Turkish Airlines, 20 ülkeden gelen turizm profesyonelinin 
katılımıyla kapılarını açtı. 210 ulusal ve uluslararası firmanın ve 15 
bin ziyaretçinin katıldığı fuarda B2B görüşmelerinin yanı sıra, oturum 
programları, network aktiviteleri ve birbirinden renkli içerikleri ile 
Türkiye’nin MICE potansiyelini uluslararası çapta duyurmayı hedefledi.  
Bu yıl 9’uncu kez İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak fuarın teması 
“Sürdürülebilir Gelecek” olarak belirlendi. Fuar tasarımda gereğinden 
fazla teknoloji kullanılmayarak, doğaya saygılı bir planlama yapıldı. Fuar, 
oturumları ve içerikleriyle de dikkat çekti. Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin 
birlikte çalıştığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yola çıkan 
“Sürdürülebilir Gelecek Konferansı” kapsamında markalar iklim değişikliği, 
enerji verimliliği başlıklarında gerçekleştirdikleri projeleri aktardı. 

Ace Of MICE Exhibition yılın en iddialı partisiyle sona erdi
Bu yıl 9’uncusu gerçekleşen ve dünya MICE endüstrisini 25-27 Mayıs 
tarihleri arasında İstanbul’da buluşturan ACE of MICE Exhibition by Turkish 
Airlines, CVK Park Bosphorus’da gerçekleşen AMEzing Party ile sona erdi. 
Görkemli ışık ve dans şovlarının damgasını vurduğu gecede binlerce davetli 
eğlencenin keyfini çıkarıp yorgunluk attı. B2B toplantılar, birbirinden ilginç 
oturumlar ve network etkinlikleriyle üç gün boyunca süren ve MICE 
alanında yeni iş birliklerine ortam yaratan fuarın ardından katılımcılar, 
“Yılın en iddialı partisi” olan ve Jolly MICE isim sponsorluğundaki AMEzing 
Party’de eğlencenin tadını çıkardı.

Yalıkavak ve Gümüşlük arasında yer 
alan Koyunbaba Koyu’nda yer alan 
Astrid Hotel Bodrum, kapılarını açtı. 
Otelin yaratıcısı ve kurucusu mimar 
Yasemin Diker, bugüne kadar İstanbul 
ve Bodrum’da çok sayıda rezidans, 
ev ve otel tasarımlarına imza attı. 
Üçü süit, altısı bağlantılı aile odası ve 
32’si standart olmak üzere toplam 41 
odası bulunan otelin yetişkin, çocuk ve 

şezlong olmak üzere birbirinden farklı üç yüzme havuzu da bulunuyor. 12 
ay boyunca hizmet vermesi planlanan otel lokal üreticileri, sürdürülebilir 
ekolojik tarımı ve kadın girişimcileri desteklemek amacıyla mutfağında 
kullandığı ürünlerin büyük bölümünü Bodrum’un lokal üreticilerinden 
temin ediyor. 

Martı otelleri, bu yıl önceki 
yıllardan oluşan zararı 
kapatmak için ortaklarına kâr 
payı dağıtmayacağını açıkladı.  
KAP’a yapılan açıklamada 
şu ifadelere yer verildi:  
''Şirketimizin Sermaye Piyasası 
Kurulunun (II-14.1) sayılı 
Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırladığı 01.04.2020-
31.03.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal tablolarında 
110.543.634 TL kâr oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanunu'na göre 
hazırlanan finansal tablolarda zarar oluştuğundan kâr dağıtılmamasına 
ve genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Anı Tur’un 
sahibi Veli Çilsal, 
Didim’de bulunan 
454 odalı Aurum 
Moon’u Duja 
Grubu’na sattı. 
Tesisi satın alan 
Duja Grubunun
kısa süre içinde tesisi hizmete açacağı açıklandı. Şirket tarafından verilen 
bilgiye göre Duja Bodrum ve Premium Bodrum olmak üzere iki tesisle 
faaliyet gösteren şirket, üçüncü otelini Duja Didim ismiyle 13 Haziran’da 
Didim’de açıyor. Grubun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay 
“Duja Didim ile Bodrum’dan sonra Didim bölgesinde de kalitemizi 
hissettirecek ve Duja markası olarak bundan sonraki dönemde de 
büyümeye devam edeceğiz. Şirketimiz ülkemizdeki pek çok değerli 
turizm bölgesinde yatırımlarına devam ediyor olacak, sizlerle makul 
sürelerde yapacağımız çalışmalar ve yatırımlar sonrasında yeni 
otellerimizin de duyurusunu paylaşacağımızı belirtmek isterim. Duja 
markası her sene kendini daha da geliştirerek, büyüyerek Türkiye’nin 
dört bir yanında sektöre yön vermeye devam edecek” dedi.

Aygün Şirketler Grubu, 
Cullinan Belek’i 200 
milyon euroluk yatırımla 
hizmete açtı.  Bugüne 
kadar İstanbul, Antalya, 
Bodrum ve Berlin’de 
olmak üzere toplam 
13 otelle hizmet veren 
grup, yeni yatırımı 
Cullinan Belek’i sektöre 
kazandırdı. Şirketin 200 
milyon euroluk yatırımla 
hayata geçirdiği yeni 
proje, haziran ayında
misafirlerini ağırlamaya başladı. Exclusive segmentte konumlanan ve 
lüks tanımına yeni bir anlam kazandıracak olan Cullinan Belek, 170 
bin metrekarelik alan üzerinde, doğayla barışık, ekolojik bir mimariyle 
tasarlandı. 10’u villa olmak üzere 600 odaya sahip olan otelde, superior, 
swim up, lagoon, aile odaları doğayla iç içe bir tatil fırsatı sunuyor. 
Bir tarafı deniz bir tarafı nehir olan otelde 36 delikli golf sahasından, 
600 metrelik özel plaja, ala carte restoranlardan lisanslı çocuk show 
alanlarına, 8 bin metrekarelik ferah bir alana yayılan Spa’dan eğlence 
alanlarına kadar bir tatilde aranılandan daha fazlası tatilcileri karşılıyor. 
Otel, 12 ay boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Martı Otelleri, bu yıl ortaklarına 
kar payı dağıtmama kararı aldı

Aurum Moon Otel, Duja 
Grubu’na satıldı

Cullinan Belek kapılarını açtı

Turizm ve MICE sektörü, 
“sürdürülebilirlik” için 
İstanbul’da buluştu

Astrid Hotel Bodrum
kapılarını açtı
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Dünya’nın en büyük düğün 
organizatörleri, Bodrum’da 
“17. Uluslararası Düğün 
Çalıştayında bir araya 
geldi. Hindistan ve İspanya 
başta olmak üzere 55 
ülkeden 160’a yakın düğün 
planlayıcısının katıldığı 
organizasyonda katılımcılar, 
keyifli vakit geçirdiler. 

İHA’da yer alan habere göre Çalıştaya katılan düğün planlayıcıları 
sunumlar yaptı.  Toplantıda Bodrum’la ilgili de detaylı tanıtım yapıldı.  
Hindistan’dan Bodrum’a gelen düğün planlayıcılarından Vijay Bokadia, 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bodrum’un düğün turizmi için 
çok uygun bir yer olduğunu belirterek, “Çok güzel ve farklı bir yer. Hint 
düğünleri için harika bir yer. 500-600 kişilik düğünler için önerebileceğim 
bir destinasyon. Lüks oteller var. Düğün için kesinlikle iyi bir seçenek” dedi. 

Sektör temsilcileri Antalya’da bir araya geldi. Toplantıya katılan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmdeki durum ve beklentileri 
değerlendirildi.  Yazıcı, “Rusya ve Ukrayna arasındaki olaylar olmasaydı hedefimiz çok daha yüksekti. Ama biz yine de 
bu yılı 2021 yılının üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz” dedi. Vali Yazıcı değerlendirmelerinde şunları söyledi: “Şehir 
olarak birçok potansiyele sahibiz. Ama turizmimizi çeşitlendirmeliyiz. İki üç madde belirleyip bunlara yoğunlaşmamız 
gerekiyor. Sağlık turizmi ile ilgili bir atak yapılmaya başlanmış, orası desteklenebilir. Spor organizasyonlarını iyi 
planlamalıyız. Turizm sezonunun bittiği dönemlerde şehrimizi sağlık, spor ve kongre turizmi ile canlandırmalıyız. Kış 
aylarında şehri hareket geçirecek, şehre marka ve değer kazandıracak işler yapılması lazım. Ben spor ve sağlık turizminin 
Antalya için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Sağlık ve spor turizmi şehrimizin marka değerini yükseltiyor. Şehrimizin 
çok büyük bir potansiyeli var. Bunu mutlaka değere dönüştürmeliyiz. Sağlık ve spor turizminin gelişmesi açısından 
desteklemelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek.” 

Coral Travel iç turizm alanındaki biriminin 
yöneticisi Mehmet Kamçı 2022 yılında yüzde 60 
artışla 137 bin 800 turiste hizmet verileceğini ve 
Türkiye iç pazar payı 110 bin olacağını açıkladı. 
Coral Travel Baltık ülkeleri (Litvanya, Letonya, 
Estonya) yöneticisi Efe Kesen, 2022 yüzde 
238 artışla 136 bin yolcuya hizmet vermeyi 
hedeflediklerini ve bunun 90 bininin Türkiye'de 
misafir edileceğini ifade ederken, Coral Travel / 
Ferien Touristik Almanya pazarı yöneticisi Koray 
Çavdır ise, 2022 yılında 231 artışla 480 bin yolcu 
taşıyacaklarını ve bunun 210 binini Türkiye'ye 
getireceklerini ifade etti.

Divan Ankara, başkentin kurumsal ve turistik değerlerine yepyeni bir soluk kazandırma hedefiyle kapılarını açtı. 
Çankaya’da hizmet vermeye başlayan Divan Ankara, şehrin Divan Grubunun kalitesinden ödün vermeyen konaklama 
hizmetlerinin yanı sıra, yeme içme alanlarındaki lezzet deneyimlerini, geniş balo ve konferans salonlarındaki 
etkinliklerini misafirleriyle buluşturmayı hedeflediği Divan Ankara, kurumsal ve özel gün organizasyonlarının da önemli 
adresi olmaya aday. Türk ve dünya mutfaklarını Divan kalitesiyle deneyimleyebilme fırsatı da sunan Divan Ankara, 3 
farklı yeni lezzet noktasını da misafirleriyle buluşturuyor. Yaklaşık 1.000 metrekareye yayılan yeme içme alanları, 1.500 
metrekarelik 1.200 kişi kapasiteli ve 12 adet toplantı odalı kongre merkezi, kapalı yüzme havuzu, masaj odaları, fitness 
salonu, hamam, sauna ve buhar banyosunu kapsayan 3.000 metrekarelik SPA alanıyla Divan Ankara, şehre yeniden bir 
soluk getirmeyi amaçlıyor.

Türk Hava Yolları, Rusya–Türkiye 
arası charter seferlerine bir yeni 
sefer daha ekleyecek.  Antalya ve 
Bodrum uçuşlarının ardından Mayıs 
ayı sonundan itibaren Dalaman'a 
(Fethiye, Ölüdeniz, Marmaris, 
Sarıgerme vb. tatil köyleri) uçuşlar 
da başlayacak. Türk Hava Yolları, 26 Mayıs'tan itibaren Dalaman'a 
charter seferlerine başlayacak. Pulkovo havalimanı basın servisinin 
ATOR Vestnik haber servisine verdiği bilgiye göre Dalaman'a Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 
haftada beş kez sefer düzenlenecek. Önde gelen Türk kökenli Rus tur 
operatörleri, Dalaman'a THY charter seferleriyle paket turlar sunuyor. 
Ayrıca, Pulkovo Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava 
Yollarının 24 Mayıs'tan itibaren St. Petersburg'dan Bodrum'a yaptığı 
uçuş sayısını artıracağı belirtildi.

Danimarka'nın 
Moskova 
Büyükelçiliği, 
resmi ziyaretler 
dışında kısa 
dönem vize
ve oturma izni 
başvurularının askıya alındığını açıkladı. 
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri 
operasyon sonrası Litvanya, Çek Cumhuriyeti 
ve Estonya, Ruslara vize verilmesini askıya 
almış, Hollanda kısa vadeli vize vermeyi 
askıya almıştı. Polonya, Schengen vizelerinin 
verilmesini Ruslara sınırlamayı önerdi.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgınının 
etkisinin azalmasıyla uçuş ağına yeni hatlar 
eklemeye başladı. Uçuş ve yolcu sayısını 
artıran THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni 
hat ekledi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz 
uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 
Mayıs, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 
7 Haziran, Tivat-Karadağ: 11 Haziran, Türkiye 
büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini 
kullandı. Açılan yeni hatlarla birlikte THY 128 
ülkede 338 noktaya ulaşmış olacak.

Divan Ankara kapılarını misafirlerine açtı

THY Rusya’dan charter seferlerine 
yenisini ekliyor

Danimarka Ruslara 
vize vermeyi durdurdu

THY yurt dışı uçuş 
ağına 4 yeni hat 
ekledi

Dünya’nın önemli düğün 
organizatörleri Bodrum’da buluştu

Antalya Valisi sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Coral Travel 2022’de 
2,3 milyon turist 
hedefliyor

Ersin Yazıcı
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Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet, Ankara'dan Brüksel'e ilk 
uçuşunu gerçekleştirdi. Anadolujet, Ankara-Brüksel uçuşları yaz dönemi 
boyunca pazartesi, perşembe ve cuma olmak üzere haftada 3 gün 
karşılıklı olarak  gerçekleştirilecek. Böylece,  Türkiye'nin başkenti Ankara 
ile Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti sayılan ve NATO gibi pek çok uluslararası 
kuruma ev sahipliği yapan Brüksel arasındaki ulaşım imkanları daha da 
artmış oldu. Haziran ortası itibariyle THY'nin İstanbul'a haftalık 35 frekans 
uçuşu olacak. Ayrıca bu dönemde THY, Brüksel-Antalya arasında da her 
gün direkt uçuş gerçekleştirecek.

Rusların yaz tatili tercihlerinde Ermenistan birinci sırada, Türkiye ise ikinci 
sırada yer aldı. Rusya’nın en büyük çevrimiçi seyahat hizmetlerinden 
OneTwoTrip tarafından düzenlenen araştırmaların sonuçları, yaz sezonu 
için uçak bileti rezervasyonu yapan Rusların en fazla tercih ettiği yurtdışı 
ve yurtiçi destinasyonlarını ortaya çıkardı. Haziran-Ağustos 2022 arası 
kalkışlı yurtdışı uçak bileti rezervasyonlarının çoğunun Ermenistan, Türkiye 
ve Kırgızistan’a yapıldığı kaydedildi. 

Muğla’da son 1 yıl içinde akredite sağlık tesisi ve seyahat acentası sayısı toplamda yüzde 
72 artış göstererek 22’den 38’e ulaştığı açıklandı.  Muğla’nın sağlık turizminde küresel 
bir marka şehir olması vizyonu ile Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, sağlık turizmi 
yatırımları hakkında toplantı yapıldı. Toplantıya Üniversite, Sağlık, Turizm, Teknopark ve 
MUTSO başkan ve temsilcileri katıldı.  Sağlık turizmi konusunda son bir yılda, Muğla’nın 
sağlık turizmi envanteri çıkarıldı. Literatür araştırması sonucu akademik çalışmalar 
derlenerek arşiv oluşturuldu. Son 1 yıl içinde akredite sağlık tesisi ve seyahat acentası 
sayısı toplamda yüzde 72 artış göstererek 22’den 38’e ulaştığı açıklandı.  İHA’da yer 
alan habere göre üniversite bünyesinde Sağlık Turizmi Yüksek Lisans Programı açıldı. 
Hestourex uluslararası fuar çalışmaları koordine edildi. Tek Durak Hizmet Merkezi 
Kümelenme Projesi taslağı hazırlandı ve anahtar paydaşlar tarafından ilk onayı verildi. 
Fethiye ilçesinde Fethiye Turizm Konseyinde sağlık turizmi paydaşlarına sağlık turizmi 
farkındalık sunumu yapıldı. 

Rusya uçak bilet fiyatlarının aşırı yükselişini önlemek için Türkiye’ye uçuş 
izni artırdı. Rusya’da yayınlanan ekonomi gazetesi Kommersant’ta yer 
alan haberde Türkiye’ye iznin belli koşullarla verildiği belirtiliyor. Koşullar 
arasında THY’nin Moskova Antalya uçuşlarını Aeroflot’a bırakması, 
THY’nin diğer şehirlerden uçması ve Rus havayolu şirketlerinin 
kullandığı uçaklara uluslararası leasing şirketleri tarafından Türkiye'de 
el konulmayacağına ilişkin garanti isteğinin de olduğu belirtiliyor. 
Gazete, Türkiye'ye verilen haftalık 450 uçuşa karşılık, Türkiye’den Rus 
havayollarına 177 uçuş izni alındığını yazdı. Kommersant haberinde, 
Rus makamlarının iki ülke arasındaki uçuş dengesinin Türkiye lehine 
bozularak Türk şirketlerine avantaj sağlayacağını bildiği halde bu izni 
verdiği belirtilerek şöyle deniyor: “Ukrayna'daki operasyon yüzünden 
Türkiye uçulabilen tek büyük destinasyon oldu.  

Suudi Arabistan, 23 Nisan'dan itibaren pandemi sebebiyle Türkiye dahil 
16 ülkeye seyahat getirdiğini açıkladı. Seyahat yasağı getirilen diğer 
ülkelerin Hindistan, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Yemen, Somali, 
Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, 
Ermenistan, Beyaz Rusya ve Venezuela olduğu açıklandı. Gulf News'in 
haberine göre, Suudi Arabistan Krallığı Pasaportlar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan açıklamada, 16 ülkeye seyahat yasağı getirilmesinin 
yanında, Arap ülkelerine seyahat edecek Suudi vatandaşlarının en az 6 
ay, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine seyahat edecek Suudilerin ise en 
az 3 ay geçerli pasaportlarının bulunması gerektiği ifade edildi.

Muğla’da sağlık turizmi yatırımları arttı   

Rusya Türk şirketlerine uçuş 
iznini artırdı

Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye 
seyahat yasağı 

AnadoluJet, Ankara'dan Brüksel'e 
ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rusların yaz tatili tercihlerinde 
ikinci sırada Türkiye var
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Corendon 
Airlines, Londra-
Stansted'den de 
Antalya'ya uçuş 
yapacak. Şirket, 
haziran ayından 
itibaren Londra-
Stansted'den 
Antalya uçuşlarına 
başlıyor. Uçuşlar haftada 4 frekans olarak icra edilecek. Corendon 
Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, 2022 sezonu için İngiltere'den 
Türkiye talebinin arttığını söyledi. 2022 sezonunda İngiltere'den 18 
destinasyona 600 bin koltuk sunan Corendon Airlines, Stansted'in 
yanında Glasgow, Manchester, Newcastle, Birmingham ve Gatwick'ten 
(Londra) Antalya ve Dalaman'a uçuyor.

Ege Port Kuşadası bu yıl toplam 500 sefer 
ve 750 bin yolcu ağırlamayı hedefliyor. 
Pandemi sonrası kruvaziyer gemi 
seferlerinin tekrar başlaması ile birlikte 
Türkiye limanlarına bir biri ardına dev 
kruvaziyer gemileri demir atmaya başladı. 
Nisan ayı sonunda Türkiye’yi ziyaret eden 
Costa Venezia’nın ardından, Global Yatırım
Holding iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi 
Global Ports Holding tarafından işletilen Türkiye’nin en fazla gemi ve 
yolcu ağırlayan kruvaziyer limanı Ege Port Kuşadası, Odyssey of the 
Seas isimli dev gemiye ev sahipliği yaptı. Odyssey of the Seas’in Ege 
Port Kuşadası’na gelmesi ile birlikte, Türkiye limanlarına gelen en 
büyük gemi rekoru 2 hafta içinde kırılmış oldu. Royal Carribean Cruise 
Lines’in 2021 yılında denize inen en yeni gemilerinden biri olan 347 
metre boyunda, 5 bin 500 yolcu kapasiteli Odyssey of the Seas’te 14 
güverte, 15 restoran, 2 havuz ve 2 bin 105 kabin bulunuyor.

Corendon Airlines İngiltere'den 
Antalya'ya bir hat daha açacak

Aziz Güngör: “Ege Port Kuşadası 
bu sene 500 sefer hedefliyor”

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), 
Rus turistlere en çok bağımlı olan 
ülkeleri açıkladı. Seyahat bilgi 
platformu Mabrian Technologies 
tarafından yapılan araştırmalara 
atıfta bulunan ATOR, Batı ülkeleri 
tarafından ilan edilen yaptırımlar 
nedeniyle Rusya’ya hava sahasını 
kapatan ülkelerin turizm gelirlerinde 
büyük düşüş yaşanacağını ifade 
etti. Açıklamada, bu ülkelerdeki 

konaklama endüstrisiyle hava yolu şirketlerinin zarar göreceği belirtildi. Rus 
turistlere en çok bağımlı turizm sektörünün Türkiye olduğunu açıklayan 
analistler, 24 Şubat’tan itibaren önümüzdeki altı ay boyunca Rusya’dan 
yapılan düzenli uçuşların dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 
bu dönemde Rusya’dan en çok uçuş yapılan ülkenin Türkiye olabileceğini 
vurgularken, Batı ülkelerinin aksine hava sahasını kapatmayan Türkiye’ye 
yaklaşık iki milyon Rus turistin gelebileceğinin altını çizdi. 

Dünya Ekonomi Forumu (WEF)’in 
düzenlediği Davos Zirvesi’nde dağıtılan 
‘Seyahat ve Turizm Gelişmişlik 
Raporu’na göre Türkiye’nin turizmde 
uluslararası rekabette avantajlı olduğu 
tek konu; fiyat. Rapordaki 17 ana 

kriterde ve 112 göstergeden oluşan turizmdeki gelişmişlik endeksinde 
Türkiye yalnız fiyat rekabetçiliğinde önde. Fiyat rekabetçiliğinde İspanya 
117 ülke arasında 90. sıradayken Türkiye 18. sırada yer alıyor. Raporda 
da belirtildiği gibi endeks sıralaması yalnız ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 
üzerinden değil, ülkelerin turizmdeki gelişmesi; hukuki düzenlemeler, 
mevzuat, altyapı, doğal kaynaklar, kültürel varlıklar, Sosyo-ekonomik şartlar 
ve dayanıklılık, haberleşme ve iletişim teknolojileri ile sürdürülebilirlik gibi 
konuların da içinde olduğu 112 madde için ayrı ayrı verilen puanların 
toplamdaki değerlendirmesi üzerinden oluşturulan endeks ile yapılıyor. 
Bu durumda İspanya önceki rapora göre iki sıra geriye düştüğü halde 3. 
sıradayken Türkiye aynı dönemde dört sıra yükseldiği halde 45. sırada yer 
alıyor. 

Rus turistlere en çok bağımlı 
olan ülkeler açıklandı

Türkiye’nin turizmde, 
uluslararası rekabette avantajlı 
olduğu tek konu açıklandı

JW Marriott, JW Marriott Hotel Istanbul 
Marmara Sea otelinin kapılarını mayıs 
ayında misafirlerine açtı. Otelde 17 katta 
konumlanmış ve özenle tasarlanmış 204 
konuk odası ile süitler; hem ferah hem 
de lüks bir konaklama imkânı sunuyor. 
Odaların çoğu eşsiz Marmara Denizi 
manzaralı balkonlara sahip ve hepsinde 
geniş küvetli, yağmur duş başlıklı mermer 

banyolar, düz ekran televizyonlar ve birbirinden ayrı çalışma ve yaşam 
alanları bulunuyor. Oteldeki süit odalar geniş ve modern oturma odaları 
ile özel mutfak alanları sunuyor. Signature ve Presidential süitler misafirler 
için teras jakuzilerinin ve oturma odasında BOSE® müzik sisteminin tadını 
çıkarma imkânı sunuyor. Presidential süit ayrıca Marmara Denizi'nin 
büyüleyici manzarasına karşı konumlandırılmış banyosunda bir jakuzi ve 
özel bir spor salonu da bulunduruyor. 

JW Marriott Hotel Istanbul 
Marmara Sea faaliyete girdi

TR82 Bölgesi’nde karavan 
turizminin geliştirilmesi 
amacıyla kamu ve özel sektör 
iş birliğinde “Karavan Turizmi 
Zirvesi” düzenlenecek. 
Türkiye’de karavan turizminin 
koordinatör ajansı Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
tarafından düzenlenecek 
zirve, Kastamonu’da 23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Karavan turizmi ile ilgili tüm paydaşları bir araya getirecek zirvede, 
karavan turizminin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemelerinin 
istişare edeceği tekil ve eşzamanlı paneller gerçekleştirilecek. 
Zirveye, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, karavan 
ve ekipmanları üreticileri, karavan alanı işletmecileri ile çok sayıda 
karavan kullanıcısının katılması bekleniyor. Zirve sonrasında ise karavan 
kullanıcılarının katılımı ile 24 Haziran 2022 tarihinde Kastamonu’nun 
doğal güzelliklerini kapsayan doğa yolculuğu yapılacak. 

Kastamonu, Karavan Turizmi 
Zirvesi’ne hazırlanıyor   
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Türkiye sağlık 
turizmi sektörünü 

tek çatı altında 
birleştirmek 

amacıyla kurulan 
Uluslararası 

Sağlık Turizmcileri 
İşverenler 

Sendikası (USTİS), 
30 Mart’ta 

gerçekleştirdiği İstanbul Sağlık Turizmi Çalıştayı’nın sonuç raporunu 
açıkladı. Rapor 100 sayfadan oluşan bir kitapçık halinde yayınlandı. 
Rapor; ilgili bakanlıklar, USTİS’in üye olduğu Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) tüm işveren sendikaları başkanları ve genel 
sekreterleri ile ilgili tüm kuruluşlara ulaştırılmak üzere dağıtılmaya başlandı. 
Türkiye’de ilk kez sağlık turizmindeki tüm paydaşları bir araya getiren 
çalıştayın ürünü olan raporda seyahat acentalarının, hastanelerin, otel 
işletmecilerinin, sağlık turizmi ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, sigorta 
işletmelerinin ve sektörün diğer profesyonellerinin tespit ettikleri sorunlar 
ile çözüm önerileri yer alıyor. USTİS Akademi tarafından düzenlenen 
çalıştayı değerlendiren USTİS Başkanı Aslı Tarcan “Ülkemizde birçok 
sağlık turizmi işletmesi var. Düzenlediğimiz bu çalıştay hem sektörün tüm 
paydaşlarını bir araya getirdi hem de sektörün sorunlarını geniş açıdan 
görmemizi sağladı. Kurumların faaliyet alanlarına göre belgelendirme ve 
yetkilendirmedeki karmaşıklıktan yetersiz denetime kadar, nitelikli işgücü 
eksikliğinden defolu ve sigortasız hizmetler ile buna bağlı sorunlara kadar 
birçok sorun dile getirildi. Akabinde nitelikli personel eksikliği için eğitim 

programlarının hazırlanmasından yasal mevzuatın tüm paydaşlarla birlikte 
kapsamlı olarak revize edilmesine kadar birçok çözüm önerisi sunuldu. 
Çalıştaya katılan tüm tarafların bu sorunların çözülmesi noktasında 
USTİS’in düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmesini istemesi bizim için 
ayrı bir gurur oldu” dedi. 

Çalıştay’da dikkat çeken sorun ve çözüm önerileri… 
Çalıştayda seyahat acentaları mevzuat eksikliği olduğuna vurgu yaptı ve 
yeni mevzuat hazırlanırken sürece kendilerinin de dahil edilmesini istedi. 
Sektörde sigortanın olmamasının önemli sorun olduğu belirtilerek bu 
konuda hazırlanacak poliçenin ivedilikle hayata geçirilmesi dile getirildi. 
Sağlık turizmi yapan paydaşların her süreci kendisinin yapmaya çalıştığını 
belirten hastane temsilcileri ise ortak hareket etme konusundaki sıkıntıların 
giderilmesi adına bu USTİS’in yaptığı çalıştayın ve benzerlerinin artarak 
sürmesi istedi. Otel işletmecileri, ilk sorun olarak niteliksiz personele 
dikkat çekti ve personele eğitim sertifikasının verilmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. Kurum-otel ve acenta arasında eşgüdüm eksikliği olduğuna dikkat 
çeken otel işletmecileri, reklam ve doğru tanıtım konusunda da eksiklikler 
olduğunu dile getirdi. Çalıştayda STK’lar hasta-aracı ve doktordan oluşan 
sağlık hizmet zincirinde güven ve kalite sorunu olduğunu dile getirerek 
bu sorunun çözülmesi gerektiği belirtildi. Diğer profesyonel meslek 
temsilcileri ise sağlık turizmi envanterinin olmadığına vurgu yaparak 
USTİS tarafından sağlık turizmi verilerinin toplanmasını ve ilgili tüm sektör 
temsilcileriyle paylaşılmasını önerdiler. Belgelendirmede seçici olunması 
ve sertifikasyondaki sorunların giderilmesini isteyen profesyonel meslek 
temsilcileri, USTİS’in etkin olduğu düzenli bir denetleme mekanizması 
olması gerektiğini vurguladılar.

Sağlık turizmine ışık tutacak rapor yayınlandı

Nisan ayında 23 firma yatırım teşviklerinden yararlandı
YENİ YATIRIM AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (NİSAN 2022)

ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ANKARA YUSUF YÜCEL ÜNSAL İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3* 354 7.595.300

ANTALYA GÜÇLÜ TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİC. A.Ş. 3* 196 23.406.422

BALIKESİR
SÜLEYMAN ŞANLI TURİZM YATIRIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK VE 

TİC. LTD. ŞTİ.
3* 48 10.288.627

ÇANAKKALE TEZ 17 TURİZM TİC. LTİD. ŞTİ. 4* 52 45.608.240

GAZİANTEP GAZİANTEP ATAPARK OTELCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5* 324 77.468.792

İSTANBUL NOVUS PORT YATIRIM TURİZM A.Ş. 3* 12 15.011.724

İSTANBUL GÜLTAÇ İNŞAAT YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. 4* 170 22.598.306

KAYSERİ ÖNER DOĞALTAŞ MERMER YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 32 11.571.520

MUĞLA KIRDAĞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 4* 288 7.400.000

MUĞLA DIAGENCIES ARGE TEKNOLOJİ SAĞLIK İTH. İHR. LTD. ŞTİ. YAŞLIK BAKIM MERKEZİ VE ESENLİK TESİSİ (WELLNESS) 100 24.100.000

ŞANLIURFA MMC ÇELEBİ TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3* 34 7.236.900

TOPLAM 1.610 252.285.831

TOPLAM 1.233.985.819

MODERNİZASYON AMAÇLI TEŞVİK BELGESİ ALAN FİRMALAR (NİSAN 2022)
ŞEHİR FİRMA ADI YATIRIMIN TÜRÜ KATEGORİ YATAK SAYISI

ANKARA YUSUF YÜCEL ÜNSAL İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3* 354 7.595.300

ANTALYA GÜÇLÜ TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİC. A.Ş. 3* 196 23.406.422

BALIKESİR
SÜLEYMAN ŞANLI TURİZM YATIRIM HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK VE 

TİC. LTD. ŞTİ.
3* 48 10.288.627

ÇANAKKALE TEZ 17 TURİZM TİC. LTİD. ŞTİ. 4* 52 45.608.240

GAZİANTEP GAZİANTEP ATAPARK OTELCİLİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5* 324 77.468.792

İSTANBUL NOVUS PORT YATIRIM TURİZM A.Ş. 3* 12 15.011.724

İSTANBUL GÜLTAÇ İNŞAAT YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş. 4* 170 22.598.306

KAYSERİ ÖNER DOĞALTAŞ MERMER YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ 32 11.571.520

MUĞLA KIRDAĞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 4* 288 7.400.000

MUĞLA DIAGENCIES ARGE TEKNOLOJİ SAĞLIK İTH. İHR. LTD. ŞTİ. YAŞLIK BAKIM MERKEZİ VE ESENLİK TESİSİ (WELLNESS) 100 24.100.000

ŞANLIURFA MMC ÇELEBİ TURİZM İNŞAAT AKARYAKIT TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3* 34 7.236.900

TOPLAM 1.610 252.285.831

TOPLAM 1.233.985.819
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Otellerde mimari tasarım süreci, bir yaşam 
alanı dizaynı anlamına geldiğinden, her 

aşamasında detaylı ve geniş bir organizasyon 
yönetimi gerektiriyor. Doğru analizlerle 
en işlevsel tasarım çözümünü bulma 
sorumluluğunu üstlenen mimarlar, tesisin 
yatırım maliyetinin yanı sıra işletme maliyetini 
de hesaba katarak en ekonomik şekilde 
yatırımın hayat geçirilmesini sağlıyor. Otel 
yatırımlarında kimi mimarlık ofisleri yalnızca 
tasarım yaparken, kimileri ise tasarım ve 
uygulamayı birlikte gerçekleştiriyor. 

Mimarlar, yatırımın planlanmasından 
otelin açılışına kadarki süreçte 
kritik görevler üstleniyor
Mimari tasarım otelin yatırım aşamasında 
oldukça detaylı bir süreci kapsadığından, 
turizm projelerinde uzmanlaşan mimarlar; 
yatırım kararı alınması itibariyle mimarların 
sürece dahil olmasının önemine dikkat 
çekiyor. Yatırımın planlanması, arsa seçimi, 
malzeme seçimi aşamalarından başlayarak 
otelin açılışına kadar mimarların tüm sürece 
dahil olması tasarımın gerekliliklerinin 

DOSYA

YATIRIMLAR

Yatırımlarda kilit rol üstlenen mimarlar, otelin 
doğru planlamayla hayata geçirilmesini sağlıyor

Otel yatırımlarında fikir aşamasından otelin açılışına kadar geçen sürede, her aşamada planlamanın bir parçası, 
sürecin koordinatörü olan mimarlar, yatırımın fonksiyonel, ekonomik ve en doğru şekilde hayat geçirilmesinde kilit 
rol üstleniyor. Yatırımın alt yapı, ısıtma-soğutma gibi sistemlerini de sürece katması, projenin konseptinin ve tarzının 
belirlenmesi, çevreyle uyumlu bir yapı inşa edilmesi gibi kritik sorumluluğa sahip olan mimarlar, bu anlamda otel 
yatırımlarını “ayağa kaldırıyor.”
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eksiksiz şekilde yerine getirilmesinde kritik rol 
oynuyor. İlk andan itibaren mimarların projeye 
dahil olarak otel müdürleri ve yatırımcıyla 
birlikte süreci yürütmeleri projenin doğru 
şekilde planlanmasını sağlarken, sonradan 
değişiklik yapma riskini ortadan kaldırarak 
yatırım maliyetlerinde artış olmasını 
engelliyor. Oteli işletecek markanın belirlenip, 
zincir markaların şartnamelerine uygun 
dizaynları yapma aşaması da mimarların 
katkılarıyla doğru zamanda ve doğru şekilde 
gerçekleştirilebiliyor. Mimarların erken 
aşamada projeye dahil olması, otelin işletme 
ve personel maliyetlerinin de optimum 
düzeyde gerçekleşmesine katkı sağlıyor.

Doğru şekilde yapılmayan planlama, 
yatırım maliyetlerinde artışa neden oluyor
Otel yatırımlarında tasarım ne kadar 
önemli bir unsur olsa da planlamanın da 
doğru şekilde yapılması kritik önem taşıyor. 
Fonksiyonel olarak doğru tasarlanmış 
bir mimari, tesisin verimliliğini artırırken 
yatırımcıya da kazanç sağlıyor. Öte yandan 
doğru şekilde yapılmayan planlama, yatırım 
aşamasında bazı değişikliklere, bu da yatırım 
maliyetlerinde artışa neden oluyor. Otel 
tasarımında uzmanlaşan mimarlar uyarıyor; 
alanına hakim bir tasarım ekibi ve danışman 
ile çalışmalı, analizler doğru yapılmalı, otel 
yatırımcısı mimarına güvenerek tasarım 
sürecini ona emanet etmeli, dekorasyon gibi 
birkaç sene sonra değişecek uygulamalara 

değil, süreklilik sağlaması gereken yalıtım vb. 
mimari konulara önem verilmeli…

Doğaya dönüş, teknoloji, fonksiyonellik 
ve sürdürülebilirlik otel mimarisinde 
öne çıkıyor
Günümüzde git gide daha fazla ön plana 
çıkan dijitalleşme, kişiselleştirilmiş alanlar, 
doğaya dönüş, özel temalar gibi kavramlar 
otel mimarisine de yansıyor. Yurt dışında öne 
çıkmaya başlayan kimi mimari konseptler 
ülkemizde de takip edilmeye başlandı. 
Doğa konseptli, ekolojik oteller ve sağlık 
otelleri dünya genelinde yükselen trend 
haline gelirken, sanatsal dokunuşlar, özenli 
tasarımlar, temalı oteller, fonksiyonel ve 
esnek alanlar, kompakt dizaynlar, dijital 
teknolojilerle desteklenen tasarımlar, biyofilik 
konseptler, hibrit tasarımlar, sirkadyan 
aydınlatma teknikleri ve çevreye duyarlı, 
sürdürülebilir konseptler, yeni yatırımlarda 
izlenen trendler haline gelmiş durumda…

Otel mimarisinde konsept, iklim ve çevre 
unsuru belirleyici oluyor
Farklı konseptlere sahip otellerin tasarımlarıyla 
ilgili farklı yaklaşımlar öne çıkıyor. Otelin 
bulunduğu bölge ve iklim, hangi turizm 
türüne hitap ettiği, konaklama konsepti gibi 
faktörler otelin tasarımına direkt etki ediyor. 
Örneğin, kıyı otellerinde ve tatil köylerinde 
geniş depolama alanına sahip büyük odalar, 

bar-disko gibi sosyal aktivite alanları, bolca 
yeşil alan ön plana alınarak mimari planlama 
yapılıyor. Şehir otellerinde ise genellikle kısa 
süreli konaklama yapıldığından daha küçük 
ve fonksiyonel alanlar, konforun öne çıktığı 
odalar, toplantı ve çalışma salonları, küçük 
bir restoran tercih ediliyor. Kış turizmine hitap 
eden kayak otellerinde ise tamamen farklı 
bir mimari tarz ön plana çıkıyor. Yapının dış 
cephesinin içerdiği malzemeden çatısının 
şekline kadar pek çok alana etki ediyor. 

Pandemi koşulları, yeni otel yatırımlarının 
mimarisine de etki ediyor
Hayatın her alanında etkili olan Covid-19 
pandemisi, kaçınılmaz olarak otel mimarisine 
de yansıdı. Otel müşterisinin istek ve 
beklentileri, yatırımcıyı da aynı yönde 
ilerlemeye sevk etti. Sosyal mesafenin ve 
kişisel alanın ön plana çıktığı genel mekanlar, 
kolay temizlenebilen, mikrobakteriyel 
kumaşlar, mikrop barındırmayan cam ve 
seramik malzemeler tasarımlarda daha fazla 
yer bulmaya başladı. Bu dönemde en çok öne 
çıkan uygulamalardan biri ise mobil uygulama 
ile oda kapılarının açılabildiği, ayrıca başka 
alanlarda da kullanılabilen temassız çözümler 
oldu. Ayrıca elektrik ve su tasarrufu adına 
sensörlü çözümler de bu dönemde öne çıkan 
tercihler oldu. 

Turizm hareketliliğiyle birlikte 
yatırımlar da hızlanıyor
Gündelik hayatta da turizmde de pandeminin 
etkisinin azalması, otel yatırımlarına da 
yansıdı. Ertelenen veya beklemeye alınan 
pek çok yeni yatırım, bu sene turist sayısının 
da artmasıyla tekrar devreye alındı. Ayrıca 
bu süreçte renovasyon yatırımlarına öncelik 
veren otellerde sürdürülebilirliğin ön plana 
alındığı yenilemeler gerçekleşti. Yatırımlardaki 
artışı direkt gözlemleyen mimarların görüşleri 
de 2022 sonuna kadar turizm hareketliliğinin 
ve yatırımlarının pozitif ivmeyle devam 
edeceği yönünde…
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ARGEPLANO, bir proje süreç yönetimi 
şirketidir. İstanbul merkezli şirketimiz 
uluslararası düzeyde gayrimenkul, inşaat, 
turizm, finans, altyapı, lojistik, bilişim 
teknolojileri, enerji ve iş hizmetleri 
(mühendislik ve mimarlık) gibi farklı 
sektörlerdeki tecrübesiyle yatırım projeleri 
yönetmektedir. ARGEPLANO Proje Süreç 
Yönetimi A.Ş. bir projenin fikir aşamasından 
itibaren başarıyla sonuçlandırılabilmesi için 
yapılması gereken çalışmaları planlamakta, 
projelendirmekte, organizasyon yapısını 
kurgulamakta, finansal modelini 
oluşturmakta ve işletmeye geçiş süreci de 
dahil olmak üzere projenin tüm aşamalarını 
yönetmektedir. Farklı sektörlerden 
holdingler, sermaye-fon grupları, finans 
kuruluşları, resmî kurumlar, yerel ve 
uluslararası yatırımcılar, üniversiteler, 
akademik kurumlar ve yatırımcılarla iş 
birlikleri bulunmaktadır. ARGEPLANO 
Akademi bünyesinde de sertifikalı eğitimler 
düzenlenmektedir. ARGEPLANO tarafından 
gerçekleştirilen proje süreç yönetimi modeli, 
yatırımların en önemli konularından biri 
olan konsept geliştirme ve mimari tasarım 
sürecini de kapsamaktadır.

Otel projelerini yalnızca tatil 
odaklı bir yatırım stratejisine göre 
değerlendirmiyoruz 
Proje tasarımı yanında uygulama da 
yaptığımız işler bulunuyor. Projenin 
özelliğine ve yatırım stratejisine göre projeyi 
ne şekilde uygulayacağımıza karar veriyoruz. 

Çok sayıda sektörde farklı konseptlerde 
işler geliştirildiği için tüm uygulamaları 
bünyemizde gerçekleştirmemiz mümkün 
olmuyor. Genellikle tasarımı, metrajları ve 
şartnamelerini hazırladığımız projelerin 
yüklenici şirketlere bizim kontrolümüzde 
yaptırılması için değerlendirme, ihale 
yönetimi ve şantiye proje yönetimi faaliyetleri 
başarılı bir şekilde yürütülmektedir. İşin 
niteliğine göre uluslararası konsept proje 
yarışmaları da düzenliyoruz. Türkiye’nin 
turizm bölgelerinde ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde otel projeleri gerçekleştirdik 
ve iş geliştirmeye de devam ediyoruz. Otel 
projelerini yalnızca tatil odaklı bir yatırım 
stratejisine göre değerlendirmiyoruz, aynı 
zamanda tasarladığımız çok amaçlı kompleks 
projelerde tamamlayıcı unsur olarak da ele 
aldığımız projelerin sayısı oldukça fazladır.

Otellerde mimarların estetik algı yanında 
malzemelerin dayanıklı ve kaliteli 
seçilmesine özen göstermesi önemlidir
Yalnızca otel yatırımlarında değil hemen 
hemen tüm gayrimenkul projelerinde 
yapıların kullanım ömürleri boyunca orada 
nasıl bir yaşam olacağı, mimarın tasarım 
becerisiyle şekilleniyor. En ince detaylar 
dahi düşünülerek tasarlanan tekil yapılarda 
veya proje komplekslerinde insanların daha 
mutlu olduğunu deneyimleyerek görüyoruz. 
Mimarlık sadece fiziki yapı elemanlarının 
tasarımı değil, aynı zamanda bir yaşam 
alanı inşa etme sanatıdır. Otel yatırımlarında 
yatırım kararı alınmasıyla birlikte ihtiyaç 
programının hazırlanmasından başlayarak 
işletme aşamasına geçilinceye kadar mimara 
çok önemli görevler düşmektedir. Yalnızca 
yapının estetik tasarımı değil, malzeme 
seçimlerindeki değer mühendisliği, 
fonksiyon analizleri, mahaller arası ilişki, 
doğal kaynakların kullanımı, ulaşım 
ve bağlantılar gibi çok önemli konular 
da mimarın hayal gücüne bağlı olarak 
şekillenmektedir. Otellerin yoğun kullanımı 
dolayısıyla yapıda bulunan malzemelerin 
yıpranma ve aşınma durumları oldukça 
fazladır. Otellerde mimarların estetik algı 
yanında malzemelerin dayanıklı ve kaliteli 
seçilmesine özen göstermesi önemlidir. 
Yatırımcıların maliyet odaklı konularda, 
projede kullanılacak sistem veya yapı 
malzemeleriyle ilgili sadece ilk satın alma 
maliyetine değil, malzemelerin kullanım 
ömürleri boyunca işletme maliyetlerine 
katkısı açısından da değerlendirme 

yapmalarını öneririm. Alternatif temiz 
enerji kaynaklarının kullanımı, çevreye 
minimum müdahale ve geri dönüşümden 
elde edilen malzeme seçimleri gibi çevreci 
konulara verilen önem, daha yaşanılabilir 
ve sürdürülebilir bir turizm yatırım ortamı 
sağlayacaktır.

Kişiselleştirilmeye açık ve müşteri beğenisi 
odaklı mimari yaklaşımlar yükselen bir 
trend olarak karşımıza çıkıyor
Turizm çok sayıda disiplini bir araya getiren 
kapsamlı bir alan. Turizm çeşitlerine göre 
otel projelerinin konseptleri de farklılık 
gösteriyor. Şehir otellerinin tasarımını 
geliştirdiğimiz yaklaşımla deniz-kum-güneş 
odaklı tatil köyü tasarımımız farklı olmaktadır. 
Dünyada ortaya çıkan yeni trendlere 
baktığımızda, artık kişiselleştirilmeye açık ve 
müşteri beğenisi odaklı mimari yaklaşımlar 
yükselen bir trend olarak karşımıza çıkıyor. 
İnsanlar tatillerinin içeriğini çok sayıda 
alternatif içerisinde kendilerinin belirlediği 
detaylara göre kurgulayabilmekteler. 
Pandemi sonrası dünya genelinde doğayla 
ve denizle bütünleşen alternatif turizme 
doğru bir eğilim olmuştur. Bu trendi 
yakalayan çadır-karavan kamplar, glamping 
turizmi, tekne rotaları, organik tarım, kırsal 
alanlar, dağ turizmi, yayla ve eko turizm gibi 
alternatif turizm başlıklarındaki projelerin 
başarılı örneklerini çok yerde görüyoruz.

Pandemi döneminde otellerin hijyen ve 
mesafe konularında aldıkları önlemler 
otel mimarilerini de baştan kurgulama 
ihtiyacı doğurdu
Pandeminin etkisi çok şükür azaldı ve 
“normal” hayatımıza yavaş yavaş geri 
döndük gibi duruyor. Bu durum elbette ki 
turizm yatırımlarının hızını pozitif yönde 
etkileyecektir. Pandemi döneminde otellerin 
hijyen ve mesafe konularında aldıkları 
önlemler otel mimarilerini de baştan 
kurgulama ihtiyacı doğurdu. İlerleyen 
dönemlerde yapılacak projelerin pandemi 
kaynaklı bu hassasiyetle tasarım süreçlerinin 
modelleneceğini düşünüyorum. Ayrıca 
eklemek isterim ki, turizm yatırımlarında 
teknolojiden maksimum ölçüde 
faydalanılmalıdır. Yakın bir gelecekte yapay 
zekâ ve robotik teknolojilerin gelişimiyle 
turizmde bütüncül bir yenilenme olabilir. Her 
geçen gün mimarların tasarımda teknolojiyi 
daha fazla ele alacaklarını düşünüyorum.

Mimarlık sadece fiziki yapı elemanlarının 
tasarımı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı
inşa etme sanatıdır

Hayati Küçük / ARGEPLANO Proje 
Süreç Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu 
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Saadetabdik Architecture olarak, geliştirdiğimiz projeler ve yatırımlar 
ile değerli arsalar üzerinde, müşterilerin talepleri ve piyasa 
beklentileri doğrultusunda otel ve gayrimenkul projeleri üretmeye 
devam ediyoruz. Hem bugün hem de gelecek için tasarlanmış yüksek 
kaliteli yaşam alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı 
atmaktan gurur duyuyoruz. Müşterilerimiz talepleri doğrultusunda 
tasarım planlamalarımızın yanı sıra uygulama yaptığımız projelerde 
bulunmaktadır. Otel binası görsel şovun başlangıcı olarak 
nitelendirilebilir. Baktığınızda sizi içine çeken bir mimari insanda 
hissi etki yaratmadığında tercih olmaktan çıkar. Mimariye ruhunu 
veren, insanların ilgisini toplayıcı bir dizaynda olması demektir. Bu 
sebeple, başlangıç kararı aşaması itibariyle mimarlar konuya dahil 
olmalıdır. Başta İstanbul’da Delta Hotels By Marriott Halic Otel projesi 
olmak üzere, mevcut yatırımlarımızda bulunan otel projelerimizin 
restoranlarının yenilenmesi, odaların ve yatak kapasitelerinin 
artırılması konularında çalışmalarımız bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 
önceki projelerimizde bulunan sosyal alanları, misafirlerimize daha 
konforlu hizmet vermek açısından yeninden tasarlanması çalışmaları 
yapılmaktadır. Bir otel yatırımında, otelin mimari tasarımının çevre ile 
uyumu olması, misafirlerin kendilerini rahat hissetmeleri ve onların 
otelde kaldığı sürelerde hoşça vakit geçirebilecekleri alanların olması 
gibi detayların göz önünde bulundurulması çok önemlidir. Bütün bu 
detayların hatasız ve zamanında planlanması için mimarların tasarım 
aşamasının en başından itibaren projede yer almaları gerekmektedir.

Otel yatırımlarında tasarımın gerekliliklerinin eksiksiz yerine 
getirmek için bütün aşamalarda yer almaktayız
Saadetabdik Architecture mimarlık ofisi olarak, otel yatırımlarında 
projenin tasarım ve planlama aşamasından, uygulama sürecinin 
sonuna kadar projenin içinde bulunarak, müşterilerimizin isteklerini 
ve tasarımın gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirmek için bütün 
aşamalarda yer almaktayız. Otellerin tasarımında, ilgili yatırımcılarla 
beraber, otelin bulunacağı konum, hizmet vermeyi planladığı müşteri 
portföyü ve bu müşterilerin tercihleri göz önünde bulundurularak 
ilgili mevzuatlar uygun olarak planlama yapılmasına önem veriyoruz. 

Bu planlamadan sonra yine odalarda, sosyal alanlarda ve otelin diğer 
alanlarında kullanılacak mobilyalar ve malzeme seçimi konusunda 
yatırımcı ile beraber karar almaktayız. İlgi otel yatırımcılarının, hayata 
geçirmek isledikleri otel projesi ile ilgili kendi istekleri, misafirlerin 
talepleri ve çevre ile uyum bir proje hayata geçirmelerini tavsiye 
ederim. 

Yaygın binalardan çok dikey bina olarak kompakt bir dizayna 
bürünmesi ve smart kombinasyonlarla canlı renkler içermesi yeni 
nesil mimarinin ön safhalarında yer almakta
Otellere konaklamak için gelen misafirlerimizi, günümüzün stresli iş 
hayatından ve zorlu şartlardan bir nebze olsun uzaklaştırmak, onlara 
otellerde konakladıkları süre boyunca evlerindeki konforu, huzuru 
ve kaliteli hizmeti güven ile sağlamak için, misafirlerin talepleri ve 
ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak mimari tasarım ve uygulamalar 
yapılmalıdır. Yeni trendler arasında ise, yeni nesil binaların çevreye 
duyarlı ve çevreyi önemseyen bir yapıda olması önem arz etmektedir. 
Yaygın binalardan çok dikey bina olarak kompakt bir dizayna 
bürünmesi ve smart kombinasyonlarla canlı renkler içermesi yeni 
nesil mimarinin ön safhalarında yer almaktadır. 

Temasın azaltılması ve sosyal mesafenin artırılması adına 
açık alanları daha fonksiyonel ve etkili kullanmak için çeşitli 
değişikliklere gidiyoruz
Pandemi döneminde otel mimarisine ilişkin yatırımcı talepleri 
özellikle sosyal mesafe üzerinde yoğunlaştı. Oda içi dizaynlarda daha 
çok kişisel alanların yaratılması konusu öne çıkmaktadır. Pandeminin 
hayatımızdaki etkilerini, otel tasarımında da görmekteyiz. Örnek 
vermek gerekirse, temasın azaltılması ve sosyal mesafenin artırılması 
adına açık alanları daha fonksiyonel ve etkili kullanmak için çeşitli 
değişikliklere gidiyoruz. Tüm dünya için çok zor bir süreç olan pandemi 
döneminin sonun geldiğimiz için mutluluk duyduğumuzu belirtmek 
isterim. Zorlu geçen bu sürecin ardından ülkemizin doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine kadar ziyaret edecek yabancı turist ve 
yerli turist sayısında büyük artışlar olacağını öngörüyoruz. Bu artışlarla 
beraber otel yatırımlarının artarak devam edeceğini söyleyebilirim.

Detayların hatasız ve zamanında planlanması için mimarların tasarım 
aşamasının en başından itibaren projede yer almaları gerekmektedir

Saadet Abdik / Saadetabdik Architecture
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Otel ve hastane gibi konaklama ve sağlık hizmeti 
veren yapılar ve bu yapıları oluştururken 
kullanılan tüm malzemeler sürekli güncellendiği 
için bu tür projelere yönelik faaliyetlerimizi 
işletmenin yöneticileriyle iş birliği yaparak 
sürekli olarak geliştirmekteyiz. Türkiye’nin 
geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yabancıların sağlık 
turizmine yönelik ziyaretlerinin artması ve buna 
bağlı olarak otel doluluklarının artışı göz önüne 
alındığında bu iki sektör ülke ekonomisinin 
lokomotifini oluşturmakta. Dolayısıyla bir diğer 
tarafıyla da ülkenin aynasıdır. Sizin vereceğinizin 
hizmetin sürekliliği, kalitesi olumlu yönde 
geri dönüşlerin artışı sağlamaktadır. Bizler 
mimarlık ofisleri olarak hizmet kalitesinin en 
üst düzeyde verilmesini sağlama amacıyla 
tasarımdan itibaren geniş bir ekiple projeyi 
her yönüyle ele almaktayız. Konaklama 
projelerinden ofis projelerine kadar tasarlamış 
olduğumuz ve uygulamasını yaptığımız birçok 
projemiz bulunmakta. Genel olarak yurt içi 
projelerimizde talep edilmesi durumunda 
uygulamasını üstleniyoruz. Bugüne kadar 
pek çok otel projesinde yer aldık; Ottoman’s 
Life Hotel projesi İstanbul, VON International 
şirketine ait dünya genelinde sahibi olduğu 
(The Ritz Carlton, Radisson Blu) oteller 
bunlardan bazılarıdır. Otel, hizmet sektörünün 
en önemli yapı taşlarından biridir. Çoğunluğu 
yabancı ziyaretçilerden oluşan otellerde tercih 
sebepleri arasında mimarinin de etkin rolü 
bulunuyor. Doğal olarak otel yatırımlarında 
mimari tasarımın ve buna bağlı olarak konfor 
ve güvenirliğin önemi büyüktür. Tasarımınızın 
özgünlüğü ve bulunduğu lokasyonun simgesi 
haline gelmesi öncelikli kriterler arasında 
yer almaktadır. Mimarlar projenin düşünce 
aşamasında sürece dahil olarak otel müdürleri 
ve yatırımcı ile beraber tüm sürece liderlik 
etmelidir. Otel yatırımlarında net kararlarla 
projeye başlamak çok önemlidir. Otelin bir 
zincire bağlı olup olmayacağından hedef 
kitlenin belirlenmesine kadar birçok kriter 
sizin tasarımınıza yön verecek unsurlardır. 
Daha anlaşılır bir örnekle; marka otellerin 
kendi oluşturdukları tasarım kriterleri ve 
şartnameleri bulunmaktadır ve bu her 

markada farklılık göstermektedir; yangın 
planlarından mutfak ekipmanlarına kadar 
tüm detayları etkilemektedir. Bu sebeple 
proje tasarlanmadan önce bu kararların net 
şekilde verilmesi gerekir; aksi durumda inşaat 
aşamasında sürekli proje ve detay değişikleri ile 
yatırım maliyetinizi yükselterek zaman kaybına 
sebep olduğu için geç açılışla maddi kayıplar 
yaşamaya başlarsınız. 

Yatırımcıya güven vermek, projeye 
başlarken yol haritasını işin uzmanlarıyla 
belirlemek olası hataların önüne 
geçmede önemli bir etkendir
Otel projesi aşamaları içinde “tasarım” önemli 
bir kriterdir fakat tek başına bir anlam ifade 
etmez. Planlaması doğru yapılmayan bir otel 
projesinin sadece tasarımının doğru olması 
yeterli değil; aynı zamanda fonksiyonellik, 
erişilebilirlik gibi birçok önemli etken göz 
önünde bulundurulmalı ve tasarım bunlarla 
doğru bir şekilde ilişkilendirilmelidir. Asansörün 
ulaşmadığı, sadece merdivenle erişebildiğiniz 
bir mahalde engellilerinin de faydalanabildiği 
bir hacmi oluşturmanızın hiç anlamı yoktur. 
Farklı insan kitlelerinin uğradığı bir tesisi 
evimizde kendi davranışlarımızı göz önünde 
bulundurarak seçmiş olduğumuz mobilyalarla 
dolduramayız. Ergonomi, sağlamlık ve 
mukavemeti yüksek olan malzemeleri yatırım 
maliyeti yükseltiyor gerekçesiyle göz ardı 
ederseniz işletmenin ikinci yılından itibaren 
restorasyona girmek zorunda kalabilirsiniz. 
Yatırımcıyı doğru bir dille bilgilendirmek 
mimari ekibin sorumluluğunda olduğu kadar 
yatırımcının bu uyarılar karşısındaki tavrının 
sonucunda oluşacak durumlar da yatırımcının 
sorumluluğundadır. Yatırımcıya güven 
vermek, onu doğru yönlendirmek, projeye 
başlarken yol haritasını işin uzmanlarıyla 
belirlemek olası hataların önüne geçmede 
önemli bir etkendir. Türkiye’deki bilinçli olan 
yatırımcı, projelendirme aşamasında işin 
tüm sorumluluğunun mimarda olmadığını 
bilendir. Oteller bulunduğu konumdan çevresel 
faktörlere kadar her yönüyle ele alınması 
gereken, sürekliliği olan tesislerdir. Hedef 
kitlenin saptanması, hizmet standartlarının 
belirlenmesi, herhangi bir zincire bağlı olup 
olmayacağı gibi önemli maddeler doğru bir 
şekilde planlanmalı ve yönetilmelidir. Mimarlar, 
yatırımcılar ve otel yöneticilerinin bir arada 
olduğu ortak çalışma düzeni içerisinde bu 
süreç sağlıklı bir şekilde ilerler. Nasıl bir mutfak 
kuracağınız bile tasarım ve planlamada önem 
teşkil eder. Otomasyon sistemine kadar ciddi 
maliyetleri bulunan otel gibi tesislerde doğru 
bir fizibilite ve yatırım maliyeti hesaplanmalı, 
yatırımcıya sunulmalıdır. Yatırımcının bu 
aşamadan sonra finansal yönetimi doğru 

sağlaması projenin de doğru ilerlemesini 
sağlayacaktır.

Beklentiye yönelik hizmetin de tasarım 
kriterleri arasında yer alması gerekir
Farklı otel türlerini mimari tasarımı açısından 
baktığımızda, şehir ve kıyı otelleri arasındaki 
konsept farklılıkları kış, dağ ve kayak turizmine 
yönelik hizmet veren tesisler kadar farklı 
değildir. İklimsel ve çevresel faktörlerin 
baskın olduğu bölgelerde malzeme seçimleri 
farklılık göstermektedir, bu da doğal olarak 
konseptin oluşmasında belirleyici olmaktadır. 
Fonksiyonellik ve erişilebilirlik gibi temel 
kriterlerin doğru uygulandığı ve amaca 
yönelik hizmeti tasarlamak gerekmektedir. 
Konumlarına göre farklı karakteristik özellikler 
taşıyan otellerin çevreyle olan ilişkisi ve 
bütünlüğü dikkat edilmesi gereken unsurlardır. 
Bir dağ otelinde konaklayan müşterinin talebi 
ile şehir otelinde konaklayan müşterinin 
beklentisi farklıdır bu sebeple beklentiye 
yönelik hizmetin de tasarım kriterleri arasında 
yer alması gerekir. Dağ otelinde şehir oteli 
ambiyansı almamak adına bu hususlara dikkat 
etmek gerekmektedir.         

Yeni yatırımlar söz konusu olduğunda 
yatırımcı bir önceki dönemlere göre daha 
temkinli yaklaşıyor
Pandemi başlangıcında yapmış olduğumuz 
röportajda yatırımcıların başladıkları projeleri 
bitirmeleri ve asla yarıda bırakmamaları 
gerektiğini belirtmiştim. Bu tavsiyemize 
uyanlar artan maliyetler karşısında kendilerini 
bir nebze olsun koruyup minimum sapma 
ile yatırımlarını hayata geçirdiler. Pandemi 
sürecinde insanların iş ve tatil ihtiyaçları ciddi 
oranda kısıtlandığı için süreç sonunda turizmde 
ciddi bir artış olacağı ve ertelenen seyahatlere 
başlanacağı yönünde bilgilerimizi paylaşmıştık. 
2022 yılı başında elde ettiğimiz veriler sene 
sonuna kadar Türkiye’nin turizm yönünden 
yoğun bir ülke olacağını gösteriyor. Olağan 
dışı bir durum olmadığı müddetçe de turizm 
hedefleri tutacaktır. Otel yatırımlarını şu an 
için etkileyen sebeplerden birisi seyahatlerin 
artışlarından ziyade malzeme fiyatlarındaki 
artışlara karşı yatırım maliyetlerinin sürekli 
değişiyor olmasıdır. Başlanan projeler bir 
şekilde bitiriliyor fakat yeni yatırımlar söz 
konusu olduğunda yatırımcı önceki dönemlere 
göre daha temkinli yaklaşıyor. Otel gibi tesis 
yatırımları inşaat aşamasında konut yatırımları 
gibi gelir getirme özelliğine sahip olmadığı için 
yatırımcı tesisi faaliyeti açacağı son güne kadar 
harcama yapıyor. Dolayısıyla otel yatırımcıları 
şu an belirsizliklerden etkilenmemek amacıyla 
çıkış yolu arıyor. 

Otelin bir zincire bağlı olup olmayacağından 
hedef kitlenin belirlenmesine kadar birçok kriter 
tasarıma yön verecek unsurlardır

Şahin Sarı / Mimar, Ceo 
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5 kıtada birden var olmayı başarmış, otellere 
mobilya üretimi yapan Türkiye’nin bu alandaki 
lider firmalarından biriyiz. Mimari ekiplerin 
tasarımlarını gerçekleştirdikleri her proje, 
ekibimiz tarafından profesyonelce hayata 
geçiriliyor. Bu çok modern bir poliüretan 
sandalye olabileceği gibi, altın varaklı klasik bir 
koltuk da olabiliyor. Alanında uzman profesyonel 
ekibimiz sayesinde en zor ve üretilmesi imkansız 
gibi görünen mobilyaları dahi çok kısa bir 
sürede üretme kabiliyetine sahibiz. Biz de 
müşterilerimize; "Siz hayal edin, biz yapalım, 
hayata geçirelim" diyoruz. Sektörde bizi farklı 
kılan en büyük özelliğimiz bu cümlede saklı. 
Biz tasarım yapmıyoruz. Yapılan tasarımlara 
üretim kabiliyetimizle hayat veriyoruz. Ancak 
üretim esnasında deneyimlerimizle tasarımcıyı 
bazı konularda yönlendirdiğimiz oluyor. Hangi 
tasarıma hangi malzeme uygun olur, hangi 
kumaş tasarımı daha iyi gösterir gibi… Bu 
yönlendirme çok önemli çünkü işin başarısı 
burada gizli. Bunun sebebi de sektörün 
dinamiklerine hakim olmamız, müşterinin ne 
istediğini ve projenin neye ihtiyacı olduğunu 
doğru tespit edebiliyor olmamız. Bugüne kadar 
yüzlerce otel projesine hayat verdik. Talep 
edilenleri, sektörün trendlerini, kullanılması 
gereken malzemeyi, o bölgenin ve misafirlerinin 
kültürünü, coğrafi özelliklerden doğabilecek 
aşınma payını… herşeyi en ince detayına kadar 
hesaplıyoruz. Bu nedenle sadece işi aldığımız 
proje sahibinin değil tasarımcının da mimarın 
da ve hatta otel misafirlerinin de en iyi çözüm 
ortağı olarak kendimizi konumlandırıyoruz.  
Bugüne kadar 5 kıtada 800’den fazla proje için 
üretim yaptık. Projelerimizi kıyı ya da şehir 
otelleri olarak ayırmasak da genele baktığımızda 
merkezde bulunan otellerin ağırlıkta olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu otellerin bazen tüm sabit ve 
hareketli ahşap aksamlarını ve tüm mobilyalarını 
bazen sadece restaurant bölümlerini ya da oda 
mobilyalarını üretiyoruz.  

Detayların doğru biçimde şekillenmesi adına 
mimarlar, yatırım aşamasından itibaren otel 
projelerine dahil olmalı
Mimari proje süreci her aşamada geniş bir 
organizasyon yönetimi gerektirir. Projede 
etkin olan isimlerin sayısı projenin kapsamına 
ve durumuna göre artar ya da azalır. Ancak 
ekiplerin profesyonelliği çetin bir süreç olan 
üretimi kolaylaştırır. Otel yatırımını ete ve 
kemiğe büründüren ana sorumlu kişi mimardır. 
Mimar, beton yapıya ruh katar. Otele kültürünü, 
hizmet anlayışını, konseptini, rengini verendir. 
Mimar projeye ruhunu veren kişi olduğu için 
aynı zamanda projeyi yönetendir. Bugüne kadar 
800 projede birçok farklı ülkeden, dilden, dinden 
mimarlar ile çalıştık. Hepsinin kendine özgü 

bir çalışma stili – çizgisi var. Çoğunu yakından 
tanıyor ve projede buna göre davranıyoruz. Ben 
de yüksek mimar olduğum için onlarla ortak bir 
dilde kolayca buluşabiliyoruz. Otel yatırımları 
açısından baktığımızda, mimarlar, proje henüz 
düşünce aşamasındayken sürece dahil olmalı. 
Bir otel projesi tasarlanırken otel mimarisinin 
çevre ile uyumu, konfor, güvenlik, misafirlerin 
zaman geçirebileceği özgür alanlar gibi dikkat 
edilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Bu 
noktada, otel yatırımlarında mimari tasarım, 
konfor ve güvenilirliğin önemi ortaya çıkıyor. 
Proje henüz düşünce aşamasındayken mimarlar 
sürece dahil olmalı. Mimarların, otel müdürleri 
ve yatırımcı ile beraber tüm sürece liderlik 
etmediği projelerin inşaat aşamasında oluşan 
proje ve detay değişikleri ise yatırım maliyetini 
yükseltiyor. Mimarlar otel tasarımında 
yatırımının konseptinin belirlenmesi, 
dekorasyonu, yapının çevreye uyumu, otel 
işletmecisinin işlerini kolaylaştıracak fonksiyon 
ve akış şemalarının oluşturulması gibi konularda 
rol oynuyor. Projenin daha az maliyetle 
oluşturulması, ortaya çıkacak olası karışıklıkların 
önlenmesi, projenin zamanında teslim edilmesi, 
konsept ve çevre uyumu gibi detayların doğru 
biçimde şekillenmesi adına mimarlar, yatırım 
aşamasından itibaren otel projelerine dahil 
olmalı. 

Tasarım ve işlevselliğin bütünleştiği 
otellerde, hizmet kalitesi ve müşteri 
memnuniyetinin yatırımcıya kazanç 
olarak geri döndüğüne şahidiz
Doğru kurgulanmayan yatırım, başarılı olamaz. 
Otel projelerinin yatırım sürecinde en önemli 
aşama planlamadır. Hangi konseptte olursa 
olsun, doğru kurgulanmayan bir yatırım 
başarılı olamaz. Dolayısıyla otel yatırımcıları 
planlama aşamasına daha fazla önem vermeli. 
Mimarlar, yatırım kararı almadan önce şu 
noktalara dikkat etmeli; derinlemesine 
analizler yapılmalı, sektörün hangi alanında 
hangi ihtiyaca cevap verileceği ve müşteri 
kitlesi nitelikli olarak değerlendirilmeli. Otel 
yatırımcılarının yeni mimari yaklaşımlara karşı 
önyargılı olmaması gerekiyor. Sürekliliğin 
sağlanmasına yönelik yapılan yatırımlar, 
işletme faaliyete geçtikten sonra mali yönde 
fayda sağlıyor. Otel mimarisinde dünyaca kabul 
görmüş kimi standartlar söz konusu olsa da 
yatırımcının tercihleri ve konsepte uygun bir yol 
haritasının belirlenmesi projeden tüm tarafların 
maksimum kazanç elde etmesini sağlar. 
Tasarım ve işlevselliğin bütünleştiği otellerde, 
hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin 
yatırımcıya kazanç olarak geri döndüğüne 
şahidiz. Mimari yapı ile işletme arasındaki uyum 
otelin sinerjisini artırıyor. Yapı ne kadar kullanışlı 
olursa işletmeye ekonomik anlamda da o kadar 
katkı sağlıyor. Öte yandan proje önceliklerinin 
en başından itibaren mimarla paylaşılması 
enerji, alan ve işgücü kayıplarını önlüyor. 
Konaklama tesislerinde dekorasyon; kullanılan 
malzeme, oda büyüklükleri, mevcut trendler, 
toplumsal ve kültürel değerler ile otel ve şehir 
arasındaki ilişki gibi birçok detayı kapsıyor. 
Modern dünyanın tasarım zevklerine uyum 
sağlayan tesislerin değeri artacak. Bugün, otel 
konseptlerinin bazıları dünyanın her ülkesinde 
aynı standartlarda tasarlanırken bazıları ise 

farklı dizaynlarla karşımıza çıkabiliyor. Mimari 
tasarım fikirleri otelin yatırım stratejisine göre 
şekilleniyor. Otel tasarımlarında kimi zaman 
standart uygulamalar ön planda olurken bazen 
de standart dışı yaklaşımlar hedefleniyor. 
Dünya genelinde seyahat eden kitleler artık 
aynı mekanlarda aynı yerleri görmekten ziyade 
alternatif rotalara yöneliyor. Bu noktada özellikle 
marjinalleşen veya özgün tasarımlı mekanlar 
öne çıkıyor. Bazı otel mimarileri ise eşsiz şekilde 
tasarlanabiliyor. Proje tasarım süreci, yatırımcı 
tarafından mimara verilen bir şartnameye 
göre yönetilebildiği gibi mimar tamamen özgür 
bırakılarak da planlama yapılabiliyor. Oteller, 
sundukları konforun yanı sıra yarattıkları mimari 
manzaralarla da misafirlerine farklı deneyimler 
sunabiliyor. Bu mimari yapıların şekillenmesinde 
ise otel konsepti, bulunduğu bölge, tarihi 
kaynaklar, misafir çeşitliliği, yaşam mottosu 
etkili olabiliyor. Modern dünyanın tasarım 
zevklerindeki çeşitliliğe uyum sağlayabilen 
turizm tesislerinin değeri daha da artacak. 

Akdeniz ve Ege bölgelerinde yenilikçi ve farklı 
tasarımlara sahip oteller hayata geçiriliyor
Estetik, doğa ile bütünleşen, işlevsel ve 
farklılık yaratan otel projeleri tasarlanıyor.  
Günümüzde doğru detaylarla kurgulanmış, 
estetik ve farklı otel tasarımları, işletmenin 
başarısının da anahtarı niteliğinde. Yenilikçi, 
modern ve özgün tasarımların yaygınlaştığı 
otel mimarisinde; esnek mekanların ön planda 
olduğu, misafir konforuna ağırlık verildiği, 
fonksiyonellik ve enerji tasarrufunun sağlandığı 
projeler trend haline geliyor. Bu kapsamda 
son yıllarda daha estetik, doğa ile bütünleşen, 
işlevsel, kullanım açısından yenilikçi ve farklılık 
yaratan otel projeleri tasarlanıyor. Türkiye’deki 
otellerin mimari çizgisinde geçmişten bugüne 
bakıldığında çok olumlu bir gelişim olduğunu 
söylemek mümkün. Özellikle Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde yenilikçi ve farklı tasarımlara sahip 
oteller hayata geçiriliyor. Oteller iç mimari 
ekiplerle çalışarak daha profesyonel çözümler 
aradıkları için, mimari çizgide de bu yönde bir 
değişim yaşanıyor. Pandeminin yatırımlara 
etkilerine baktığımızda ise, ertelenen tüm 
projelerin aynı anda hızlandığı bir dönem 
geçiriyoruz. Pandemi etkilerinin azalması ve 
seyahat kısıtlamalarının hafiflemesiyle birlikte 
2021 yılının ikinci yarısında yeniden bir ivme 
yakaladık. Özellikle bu yaz insanların ertelediği 
seyahat programlarında talep akımı yaratacaktır. 
Bu durum da turizm için pozitif bir dönüşü 
tetikleyecek. Bu süreçte pandemiye karşı daha 
sıkı önlemler almak isteyen otellerin değişik 
talepleriyle karşılaştık. Gördüğümüz en belirgin 
şey, proje sahiplerinin, ortak kullanım alanlarında 
artık pandemiyi ve sosyal mesafeyi göz önünde 
bulunduran tasarım ve yerleşimlere yönelmesi 
oldu. Özellikle ortak alanlarda kullanılan mobilya 
tasarımları kişiye özel, izole ve korunaklı şekilde 
revize edilirken mobilyaların kolay temizlenir 
olması, ilk aranan kriterdi. Bu sebeple inovatif 
kumaşların kullanımı ve doğal malzemelere olan 
ilgi de arttı. Daha sade, minimalist mobilyalar ön 
plana çıktı. Biz de Hotelya olarak, profesyonel 
üretim kabiliyetimizle dünyanın en büyük zincir 
otellerinin çözüm ortağı kimliğimize yakışır 
şekilde bu tür değişik talepleri karşılamak adına 
tam kadro ve full kapasite çalıştık.

Mimari proje süreci her aşamada geniş bir 
organizasyon yönetimi gerektirir

Zümrüt Doyran, Hotelya 
Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, 

Yüksek Mimar 
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HAS Mimarlık, otel, hastane, üniversite, ofis 
ve konut yerleşmesi türünden çeşitli yapıların 
mimari proje çalışmasının yanı sıra, özellikle 
büro ve banka binaları için sayısız iç mimarlık 
tasarım ve uygulamaları gerçekleştirmiştir. 
Bunlar arasında, yatırım ve işlevler açısından 
üst düzeyde deneyim gerektiren İzmir Büyük 
Efes Oteli, Hyatt Regency Dushanbe, Cezayir 
El Aurassi Oteli ile Anadolu Sağlık Merkezi 
ve Kristal Kule mimari proje çalışmaları 
sayılabilir. HAS Mimarlık, ünlü uluslararası 
mimarlık firmaları Skidmore, Owings and 
Merrill (SOM), Rees Associates, NBBJ, Pei 
Cobb Freed & Partners, Llewelyn Davies 
Yeang, RMJM ile başarılı iş ortaklıkları 
sürdürmüştür. Son dönemde, İstanbul 
Levent’te 168 metre yüksekliğinde Soyak 
Kristal Kule binası, Pei, Cobb, Freed&Partners 
ile birlikte tamamlanmış; ayrıca, Basra’da 120 
yataklı bir hastane, Gebze’de Anadolu Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Bilim ve Teknoloji Kompleksi, ING 
Bank Kahramanmaraş IT&Operasyon 
Binası, Cezayir’de iki ayrı onkoloji hastanesi 
ile Katar’da Al Bidda Park Tören Binası 
projeleri hazırlanmıştır. Halen Berlin’de 
iki projenin çalışmaları sürmektedir. HAS 
Mimarlık, Türkiye’nin BREEAM yeşil bina 
değerlendiricisi ilk mimarlık firması ve Kanıta 
Dayalı Tasarım Akreditasyon ve Sertifikası’na 
(EDAC) sahip ilk ve tek firmasıdır.

Otel işletmecisinin projenin ilk 
aşamalarında devrede olması ve 
görüşlerini belirtmesi doğru bir tasarım 
açısından yaşamsal önem taşıyor
Turizm sektörü ile 1985’teki kuruluşumuzdan 
itibaren geçen yaklaşık 40 yıl içinde yurt 
içinde ve yurt dışında çeşitli projeler yaptık. 
En çok ses getiren projemiz, NBBJ ile birlikte 
İzmir’de gerçekleştirdiğimiz Swissotel Grand 
Efes oldu. Duşanbe’deki Hyatt Regency 
Oteli, Cezayir’deki El Aurassi Oteli, Anadolu 
Sağlık Merkezi yerleşkesinde bulunan 
Titanic Otel, İzmir’de Swissotel Grand Efes, 
otel projelerimizden bazı örnekler olarak 
anılabilir. Yatırımcıların, öncelikle bütçe 
açısından sonrasında da işletme ilkeleri 
açısından stratejik kararlarını netleştirdikten 
sonra mimara dönmeleri gerekiyor. Gerek 

anahtar adetleri ve projeye dağılımı gerekse 
işletme mantığı ile otelin kurumsal kimliği, 
konu mimara gelmeden önce kağıda 
dökülmüş olmalı. Otel yatırımlarında 
genellikle işletme kararları ve kurumsal 
kimlik, mimar çalışmaya başladıktan sonra 
gündeme geliyor. Bu tür kararsızlıklar hem 
mimarın tasarımını “yap-boz”larla olumsuz 
etkiliyor hem de tasarım sürecini gereğinden 
çok uzatıyor. Otel işletmecisinin projenin ilk 
aşamalarında devrede olması ve görüşlerini 
belirtmesi doğru bir tasarım açısından 
yaşamsal önem taşıyor.

Son dönemde Avrupa’da ve ABD’de özel 
temalı kent otelleri dikkat çekiyor
Farklı otel türlerinin kullanıcı bakımından da 
çalışanlar bakımından da çok farklı işlevlere 
hizmet etmesi gerektiği açık. Mimar, bu 
işlevlere göre kullanıcıların bir günlük 
yaşamını senaryo niteliğinde inceleyip, 
ihtiyaçları buna göre belirlemeli. Özellikle 
konukların kullanacağı alanlar, günlük 
kullanımdaki gereksinimlere bağlı olarak, 
her otel tipi için ayrı ayrı değerlendirilmeli. 
Aynı formülün her otelde geçerli olmasına 
olanak yok. Yeni yaklaşımlar açısından; son 
dönemde Avrupa’da ve ABD’de özel temalı 
kent otelleri dikkat çekiyor. Bu oteller belli 
bir ana fikir; örneğin denizcilik, 1920’ler, 
sanat, müzik gibi bir ana tema etrafında 
biçimleniyor. Bu ana fikir çerçevesinde 
tasarlanan otellerde giriş, lobi ve restoranlar 
temaya uygun, sıra dışı ve dikkat çeken 
tasarımlarda gerçekleştiriliyor. Odalar ise 
minimum alanlarda, ancak son derece işlevsel 
planlanıyor. Otelin tasarım ana fikri, küçük 
dokunuşlarla odalara ve kat koridorlarına 
da yansıtılıyor. Sanat ve mimarlık, zorlayıcı 
koşullar altında gelişir ve ilerler. Pandemi 
dönemi de mimarlık çalışmalarımızın 
araştırma-geliştirme yönüne daha fazla 
ağırlık vermeyi gerektiriyor. Binaların işlevsel 
planlamasını ve kullanıcıların binalarda 
geçireceği zamanın senaryosunu yeniden 
kurgulamamız söz konusu. Özellikle ortak 
alanların planlanması, sıhhi tesisat ve klima 
sistemleri son dönemde yeni yaklaşımlar 
gerektiriyor.  Bu araştırma ortamı, mimar 
olarak bizleri heyecanlandırıyor. Yenilikçi, 
yeni ufuklara açılan yaratıcı bir döneme 
gireceğimizi müjdeliyor. 

Her bilinçli mimarın atması 
gereken ilk adım; bina ile doğanın 
uyumunun tasarlanması
Otel tasarımlarında “sürdürülebilirlik”ten söz 
etmeden olmaz. Otellerin malzeme ve enerji 
tüketimlerini azaltacak, otelleri daha sağlıklı 
yapacak her türlü önlem gündemimizde. 
“Sürdürülebilir mimarlık” çoğunlukla yalnızca 

bir yönüyle ele alınıyor. Örneğin, yalnızca 
geri dönüştürülebilir malzeme yönünden 
veya yalnızca enerji tasarrufu yönünden 
ya da salt çevreye ve insan sağlığına etkisi 
yönünden... Oysa sürdürülebilir tasarım, 
bunların bütününü oluşturuyor. Her bilinçli 
mimarın atması gereken ilk adım; bina ile 
doğanın uyumunun tasarlanması, yani “akılcı 
mimarlık”. Akılcı davranarak, herhangi bir 
maliyet gerektirmeden verimli sonuçlar 
elde edilebiliyor. Bu aşamada, doğaya ve 
insana zarar vermeyecek şekilde hareket 
etmek gerekiyor. Örneğin insan sağlığına 
zararlı olan, teneffüs edildiğinde zehirli olan 
malzemeler kullanılmıyor. Binada kullanılan 
malzemelerin üretimleri sırasında da doğaya 
zarar vermemeleri esas alınıyor. Örneğin, 
bir yapı malzemesinin yalnızca doğal 
veya geri dönüştürülebilir olması yeterli 
olamayabiliyor. O malzemenin üretilirken 
çevreye etkisi, ne kadar enerjiyle üretildiği, ne 
kadar fosil yakıt tüketerek ne kadar uzaktan 
taşındığı da aynı derecede önemli. Ayrıca, 
binanın atıklarını azaltmak, hatta yeniden 
kullanmak hedefleniyor. Mevcutta bir bina 
varsa, öncelikle mevcudu yıkmadan, yeniden 
işlevlendirmek düşünülmeli. Ayrıca, doğayla 
çatışmaya girmekten kaçınmak gerekiyor. 
Güneşin ve rüzgârın olumlu etkilerini en üst 
düzeyde kullanma, olumsuz etkilerden de 
kaçınma, doğal aydınlatmadan yararlanma 
gibi, atalarımızın benimsediği doğal yapım 
mantığı öne çıkıyor. “Yeşil” binalar, bol 
günışığı ve doğal havalandırma alacak şekilde 
tasarlanıyor. Soğuk iklimlerde rüzgârın 
soğuk etkisinden kaçınırken, sıcak iklimlerde 
serinletici etki binanın içine alınabiliyor. 
Bir sonraki adım: “Akıllı binalar”, teknoloji 
yardımıyla, enerji ve su kullanımında tasarruf 
ve optimum çözümün elde edilmesini içeriyor. 
Bu aşamada getirilen çözümler, ilk yatırımda 
bir maliyet oluşturmasına karşın, işletme 
aşamasında ciddi tasarruflar sağlayabiliyor. 
İlk akla gelen ısı yalıtımı uygulamaları. Ancak 
binayı yalıtırken herhangi bir şekilde yalıtmış 
olmayı değil mümkünse hiç ısıtma ihtiyacı 
olmayacak şekilde yalıtmayı hedeflemek yani 
“süper yalıtımlı” binalar yapmak amaç olmalı. 
Isı geri kazanımlı cihazlar, sayaçlı otomasyon 
sistemleri, günışığına duyarlı aydınlatma 
armatürleri ve gölgelikler, su tasarruflu 
rezervuar ve musluklar gibi teknolojik 
olanaklar da “yeşil” binaların olmazsa 
olmazları. Son dönemde gündemdeki konu 
ise binanın kendi kendisine yetmesi için 
enerjisini de kendisinin üretmesi... İşletme 
maliyetini azaltmaya yönelik olarak, atık 
suyun geri kazanımı, güneş panelleri, rüzgâr 
türbinleri bu yönde dikkate değer çözümler 
olarak dikkat çekiyor.

Yatırımcıların stratejik kararlarını netleştirdikten 
sonra mimara dönmeleri gerekiyor

Ayşe Hasol Erktin / 
HAS Mimarlık Ltd., Mimar
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2007 yılından bu yana bir ekip olarak yurt 
içinde ve yurt dışında farklı çaplarda ve 
kategorilerde birçok değerli projelere imza 
attık. Ofisimiz, daha çok turizm sektöründe 
faaliyet gösteren uluslararası zincir oteller ve 
butik oteller için projelendirme çalışmaları 
yürütmekte. Aslına bakarsanız otel projeleri 
bir bakıma küçük birer şehir gibidir. Aynı çatı 
altında farklı konseptleri, farklı mekanları 
barındırır. Bir otel projesi, lobi, bar, lounge, 
alakart restoranlar, odalar, süitler, toplantı 
odaları, spa ve tüm ıslak mekanlar, kuaför, 
gece kulübü ve oyun salonu gibi farklı 
gereksinimlere göre farklı tasarımlar 
yapmamıza vesile oluyor. Bu sayede çok 
farklı dinamiklerde mekanlar yaratıyor, 
bu mekanlarda farklı ihtiyaçlara göre ve 
mekanın ruhuna göre çok farklı malzemeler 
kullanarak, işlevselliği de ön planda tutarak 
her türlü amaç için çözümler üretiyor, 
tasarım yapıyoruz. Designist bir tasarım 
ofisi, uygulama yapmıyoruz. Fakat yaptığımız 
tasarımın, uygulama projelerini ve mobilya 
imalat projelerini çiziyoruz. Elektrik, mekanik 
gruplarla koordinasyonu sağlıyoruz, mobilya 
üreticilerini işin sonuna kadar takip ediyoruz. 
Aksesuarlara kadar işverenle iletişimde 
kalıyoruz. Designist’in kuruduğundan bu 
yana, 15 yıldır yurt dışı ve yurt içindeki 
birçok değerli otel projesine tasarım hizmeti 
veriyoruz.  Hilton, Intercontinental, Marriot 
ve Titanic Otelleri beraber çalıştığımız otel 
zincirleri arasında. Son iki yıldır yer aldığımız 
projeler arasında, dünyanın ilk müze oteli olan 
The Museum Hotel Antakya projesinin belirli 
iç mekanları, Almanya’dan dünyaca ünlü ödül 
olan iF Design Awards’ı aldığımız Lamartine 
Hotel Taksim, İstanbul’un en prestijli oteli 
Intercontinental Istanbul, Titanic Hotel’lerin 
Berlin’de üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz 
Titanic Hotel Kurfürstendamm var.

Sürece müşterinin ne istediğini 
anlamak için bir ön konsept çalışması 
yürüterek başlıyoruz
Bir mimar yatırımcının hayallerine ve 
isteklerine göre bir hayat kurgular. O 
kurguyu da gerçeğe dönüştürmek mimarın 
görevidir. Sürecin başından itibaren 
danışmanlarla, yatırımcıyla olabilecek en 

doğru projeyi araştırır, işvereni tecrübelerine 
göre yönlendirir, yenilikleri sunar. Bizler 
uzun yıllardır bu işi yaptığımız için yatırım 
sürecine en başından dahil olmayı tercih 
ediyoruz. Designist olarak sürece öncelikle 
müşterinin ne istediğini anlamak için bir 
ön konsept çalışması yürüterek başlıyoruz. 
Bu konsept çalışması moodboardlardan, 
malzeme boardlarından, örnek projelerden 
ve bizim yaptığımız projelerden oluşuyor. 
Böylece müşterinin ne istediğini keşfedip, 
projeyi buna göre ilerletiyoruz. Daha çok 
uyguladığımız otel projelerinden bahsetmek 
gerekirse öncelikle odaların planlarını 
oturtuyoruz, bir yandan odaların üç boyutlu 
tasarımları yapılıyor. Burada önemli nokta 
her ikisinin bir arada gitmesi, çünkü iç 
mimarlıkta milimetreler bile çok önemli. 
Dolayısı ile güvendiğimiz beraber çalıştığımız 
başarılı firmaları öneriyoruz, statik, mekanik 
ve elektrik projelerini, mekanı bozmadan 
koordinasyonlu bir şekilde yürütebiliyoruz. 
Otelin konsepti için yatırımcı ve otel müdürü 
ile görüşüp mutabık kalarak ilerliyoruz. 
Yani aslında bu mimarın koordine ettiği ve 
tasarımlarını hayata geçirdiği bir süreç oluyor, 
dolayısıyla en doğrusu mimarı en başta işin 
içine dahil etmek. Projelerimizin karşısına 
çıkan en genel sorun, beğenilen tasarımların 
bütçelendirildikten sonra kesintiye uğraması. 
Biz 15 yıllık tecrübemizle tasarımı bütçeye 
göre seçtiğimiz malzemelerle ve mobilyalarla 
tekrar kurgulayarak yine de içimize sinen bir 
proje ortaya koyabiliyoruz. Başka bir problem 
ise yatırımcının ilk defa otel yapıyor olması. Bu 
durumda da işin en iyi şekilde sonuçlanması 
için mutlaka danışmanlar ile çalışmalarını 
öneriyoruz. Yatırım aşamasındaki 
yatırımcılara tavsiyemiz bütçelerine 
göre en iyi danışmanlarla ve her meslek 
ekibinden işini gerçekten iyi bilen kişiler ile 
çalışmaları. Hayallerinde kararlı olmaları ve 
hayallerini gerçekleştirebilecek tasarımcıları 
araştırmalarını tavsiye ediyorum.

Kişiye dönük, daha sıcak mekanlar 
pandemide ön plana çıkmaya başladı
Şehir oteli, kıyı oteli, dağ oteli vb. hepsi 
birbirinden farklı otel konseptleri. Her şehir 
bile birbirinden farklı; Barselona’daki bir 
şehir otel konsepti ile Oslo’daki şehir otel 
konsepti bile birbirinden bambaşkadır. İlk 
araştırılması gereken noktalar lokasyon, iklim 
ve o yerin tarihi. Bir dağ oteli Norveç’te ise 
örneğin taşıyıcısı dahil ahşap yapı yapmak 
zorundasınızdır. Türkiye’de ise betonarme bir 
yapı yapabilirsiniz. Bu gibi yapısal konulara 
dikkat etmek, çevresini tanımak ve hikayesini 
özümsemek gerekir, böylece o yere ait bir 

yapı oluşturabilirsiniz. Trendler yaşadığımız 
dönemlerin bir dışavurumu olarak ortaya 
çıktığı için yatırımcılar da yeni yaklaşımların 
farkında oluyor. Sadece biz mimarlar olarak 
daha detaylı analiz edip yatırımcının bilgisini 
pekiştirmiş oluyoruz. Pandemi ile birlikte 
özellikle turizmde büyük değişiklikler 
olmaya başladı. Evlerimize dönmemizle 
beraber, gittiğimiz ve konakladığımız 
mekanlarda da ev sıcaklığı aramaya başladık. 
Tekdüze ve fabrikasyon şekilde tasarlanmış 
mekanlardan ziyade, sanatla ve bize eski 
güzel günleri hatırlatan vintage mobilyalarla 
zenginleştirilmiş, farklı mekan ihtiyacına 
girdik. Kişiye dönük, daha sıcak mekanlar 
pandemide ön plana çıkmaya başladı. Ayrıca 
yeşili içeri davet eden biyofilik tasarımlar, 
insanın 24 saatlik sirkadyen ritmine saygı 
duyan aydınlatma tasarımları önem görmeye 
başladı.

Mikrop barındırmayan çeşitli cam ve 
seramik malzemeler, kendi kendini 
temizleyen ürünler, mikrobakteriyel 
kumaşlar ön plana çıktı
Son iki senedir pandemiden olumsuz 
etkilenen turizm sektörü, bu süreyi 
yenilenmek için kullandı. Daha sürdürülebilir, 
doğaya duyarlı bir şekilde yenileme yapan 
oteller oldu. Bireyselliğin ve eve dönüşün 
ön plana çıktığı bu dönemde, kişiye özel ve 
sıcak ortamlar yaratan oteller elbette biraz 
daha başarılı olacaklardır. Bununla birlikte, 
hijyen her zaman ön plandaydı ama bu 
süreçte iyice ön plana çıktı. Yatırımcı da 
haliyle daha temiz bir ortam arayışına girdi. 
Mikrop barındırmayan çeşitli cam ve seramik 
malzemeler, kendi kendini temizleyen 
ürünler, mikrobakteriyel kumaşlar ön plana 
çıktı. Aynı zamanda teknolojinin ilerlemesi 
ile “touchless” çözümler otel projelerine 
girdi.  Artık otellerde dokunmadan ve oda 
kartı olmadan konaklayabilir,  oda kapılarını 
telefonlarımıza yüklenen otel aplikasyonları 
ile açabilir durumdayız. Genel mekanlarda 
asansör ve tüm kapılarda sensörlü hatta 
sesle aktifleşen sistemler görmeye başladık. 
Banyolarda lavabo bataryalarının yanı sıra, 
duşlarda da su tüketimini de minimuma 
indiren daha bilinçli sensörlü sistemlere 
doğru ilerlemekteyiz. Bina yönetim 
sistemlerindeki gelişmeler, otellerin misafir 
konforunu etkilemeden enerji verimliliğini 
optimize etmesine imkan veriyor. Otellerde 
enerji tasarrufunun önemini vurguluyor, 
anahtar olmadan varlık sensörleri ve akıllı 
otomasyon çözümlerini her projemizde 
kullanılmasını öneriyoruz.

Farklı ihtiyaçlara ve mekanın ruhuna göre, 
işlevselliği de ön planda tutarak her türlü amaç 
için çözümler üretiyoruz

Aslı Arıkan Dayıoğlu / Designist, 
Kurucu, İç Mimar, 
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Process Hotel Management olarak, otel 
yatırımının en başından, yani yatırıma karar 
verme, fizibilite ve ihtiyaçlardan başlayarak 
otel açılıncaya kadar olan süreçte proje 
planlama, geliştirme, mimari-iç mimari 
projelerin tasarımı ve inşaat yönetimi, 
uluslararası marka entegrasyonu gibi 
otelcilikle ilgili süreçlerde yatırımcıya 
alternatifli çözümler sunarak, misafir 
memnuniyetini önemseyen, sürdürülebilir, 
keyifli, sıcak ve yenilikçi turistik işletmeler 
yaratmak için konsept tasarımdan nokta 
detaylara kadar projenin yüksek kalite 
ve çözümlere sahip olmasını sağlıyoruz. 
Çoğunlukla tercihimiz tasarım ve uygulamayı 
beraber yapmak olsa da bu durum 
değişebiliyor. İnşaat işlerini kendileri yapmak 
isteyen yatırımcılara, yaptığımız mimari 
projelerle ilgili uygulama kontrolörlüğü ve 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bazen de 
mevcut mimari projede sadece uygulama 
yapabiliyoruz ya da sadece kontrolör olarak 
da görev alabiliyoruz. Otel projelerinde 
deneyimli uygulama ekibi zor bulunmasına 
rağmen, uzun yıllar çalıştığımız, otel 
projelerinde deneyimli saha ekibimizle 
inşaat işlerini zamanında projeye uygun 
şekilde teslim ediyoruz. Türkiye’de İstanbul 
başta olmak üzere, Antalya, Muğla ve 
yurt dışında Hindistan, İtalya gibi ülke ve 
şehirlerde otel mimari proje tasarımları ve 
uygulama projelerinde bulundum. Bunlara 
ek olarak, Rusya, İsviçre, İngiltere, Almanya, 
Fransa gibi ülkelerde yiyecek-içecek ve 
perakende sektörü için de çeşitli projeler 
yaptım. Milano’da çalıştığım dönemde Expo 
Milan için turistik tesisler geliştirdik ve eski 
köy evlerini röneve ederek, turistik üniteler 
haline çevirdik. Hem lokal markalarla hem 
de uluslararası otel zincirleriyle çalışıyoruz. 
İstanbul’da en son İstanbul Havalimanı 
bölgesinde Park Inn by Radisson Istanbul 
Airport Odayeri Otel proje ve uygulamasını 
takiben, Sultanahmet’te Türkiye’nin 
ilk Radisson Individuals Otel’ini açtık. 

Halen Antalya’da iki 5 yıldızlı resort otel, 
İstanbul’da büyük bir şehir oteli ile butik otel 
projelerimiz devam ediyor.

Açılış sonrası yapılmak istenen 
değişiklikler veya operasyon 
sırasında oluşacak kayıplar önemli 
boyutlarda olabiliyor
Otel mimarisi ve projelendirmesi ayrı 
bir uzmanlık gerektirdiğinden, otel 
operasyonlarını bilen bir mimarla çalışılması 
çok önemli. Zira açılış sonrası yapılmak 
istenen değişiklikler veya operasyon 
sırasında oluşacak kayıplar önemli 
boyutlarda olabiliyor, enerji ve zaman kaybı 
yaratıp, işletme giderlerini artırabiliyor. Yanlış 
projelendirme yüzünden, eğer değişiklik 
yapma şansınız varsa tekrar yıkıp yapmak 
zorunda kalınabiliyor veya doğru planlanmış 
bir otel optimum sayıda personelle 
işletilecekken, fonksiyon şeması doğru 
yapılmazsa 2-3 katı personelle işletilmek 
zorunda kalabiliyor. Mimarlar genellikle otel 
yatırımının fizibilite etütleri yapıldıktan ve 
marka kararı verilip, segmenti belirlendikten 
sonra sürece dahil oluyor. Aslında bu 
süreçlerin içinde bulunduğumuz projeler de 
oluyor. Arazi veya binanın imar mevzuatına 
göre teknik değerlendirmesi, zincir marka 
konseptlerinin projeye göre mimari 
değerlendirmeleri gibi konularda da destek 
veriyoruz. Mimar projeye dahil olduktan 
sonra, tüm tasarım ve inşaat süreçlerinde 
yer alarak doğru fonksiyon yerleşimi, alan 
kullanımı, doğru malzemelerin belirlenmesi, 
operasyon ilişkilerinin optimize edilmesi ve 
misafir memnuniyetini artıracak çözümlerle 
projeye katkı sağlar.

Yanlış malzeme kullanımı, otel satılabilir-
kiralanabilir alanlarının yanlış planlanması 
gibi durumlarla karşılaşıyoruz 
Fonksiyonel olarak doğru tasarlanmış bir 
mimari, otel operasyon ekibine ciddi katkı 
sağlayarak, tesisin verimliliğin ve misafir 
memnuniyetini arttırır, yatırımcıya kazanç 
sağlar. Proje safhasında çoğu zaman personel 
alanlarının, ofislerin yetersizliği, teknik 
hacimlerin, depoların vb. back of house 
alanlarının yanlış planlanması, dar ve küçük 
tutulmaları, yanlış konumlandırılmaları, 
servis alanları ve asansörlerin yetersizliği 
operasyon sırasında zorluk yaşanmasına 
sebep oluyor. Bunlara ek olarak yanlış 
malzeme kullanımı, marka seçimi, otel 

satılabilir-kiralanabilir alanlarının yanlış 
planlanması gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. 
Bu konuları yatırımcıyla değerlendirip, ortak 
bir çözümde hareket ediyoruz. Yatırımın kısa 
sürede geri dönmesi ve işletmenin başarısı 
için öncelikle çalışmaların özenli ve dikkatli 
yapılması ve gerekiyor. Misafir profillerinin 
istekleri otellerin bulunduğu bölgenin 
ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Önemli 
olan o bölgenin ihtiyaçlarını iyi kavrayıp, 
ona göre tasarımlar üretmek. Otel mimarisi 
ve projelendirmesi ayrı bir uzmanlık 
gerektirir. Bu yüzden konusunda uzman 
ekiplerle çalışılması gerekir. Mimari detaylar, 
kullanılan ürünler ve markaların misafir 
memnuniyetini maksimuma çıkarmak ve 
operasyon yükünü hafifletmek için doğru 
seçilmesi çok önemli. 

Misafirlerin konaklama tercihlerine 
paralel olarak, yatırımcıların da 
beklentileri değişmeye başladı
Otel mimarisinde dijital teknolojiler birkaç 
yıldır trend olmasına rağmen, pandemi 
temassız çözümlerin benimsenmesini 
hızlandırdı. Doğal ve teknolojik malzemeler, 
hijyenik ve ev sıcaklığında tasarımlar, geri 
dönüştürülmüş ürünler, biyofilik konseptler, 
hibrit ve kişiselleştirilmiş tasarımlar, 
sirkadyan aydınlatma teknikleri ön plana 
çıktı. Ayrıca, pandemi döneminde ertelenen 
seyahat ihtiyaçlarının karşılanmasıyla 
turizm hızlı bir toparlanma sürecine 
girdi. Turist sayısı ve otel gelirlerindeki 
yükselişle beraber, yeni otel yatırımlarının 
da arttığını ve ertelenen projelerin tekrar 
hayata geçtiğini gözlemliyoruz. Pandemi ve 
sonrası dönemde misafirlerin konaklama 
tercihlerine paralel olarak, yatırımcıların da 
beklentileri değişmeye başladı. Daha sıcak ve 
kişiselleştirilmiş, ev konforundaki mekanlar 
ön plana çıkmaya başladı. Ortak alanlardaki 
mobilyalar azaldı, kolay temizlenebilir, 
nötr, doğal, antibakteriyel ve teknolojik 
malzeme kullanımları arttı. Glamping gibi 
bireysel hareketin ve bağımsız konaklamanın 
mümkün olduğu tesisler, hibrit misafir 
ve toplantı odaları, biyofilik konseptler, 
rezidans turizmi gibi örnekler ön plana 
çıkmaya başladı. Otellerde özellikle güvenlik 
ve hijyenle ilgili düzenlemeler, temassız 
ürünler, temassız check-in, check-out, 
dijital konsiyerj teknolojileri benimsenmeye 
başlandı.

Biyofilik konseptler, hibrit ve kişiselleştirilmiş 
tasarımlar, sirkadyan aydınlatma teknikleri 
ön plana çıkıyor                     

İrem Özen / Process Hotel 
Management Kurucu Ortağı, İç Mimar
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Otel mimari ve iç mimari projelerinde yaklaşık 
30 yıllık bir geçmişe sahip bir firmadan geliyoruz. 
6 yıl önce de bu tecrübemizi bir ortaklık yapısı ile 
resmiyete dönüştürüp MSE Architecture (Metex 
Studio Erk Mimarlık)’ı kurduk. Şu anda da birçok 
projemizde mimari ve iç mimari hizmetleri bir 
bütün olarak vermekteyiz. Mimari projelerimizi 
hazırlarken iç mimarideki tecrübelerimizi 
projelerde işveren lehine maksimum düzeyde 
yansıtıyoruz. Taksim Gezi Boshrous, Naz City 
Hotel, Radisson Blue Asia, Hilton Garden Inn 
Airport, Radisson Collection Bodrum, Barut 
Lara Bayou Villaları, Divan Talya projelerimizden 
bazılarıdır.

Zincir otellerin brieflerine uygun kararlar 
alınması ve bir yol haritasının belirlenmesinde 
mimarın katkısı yadsınamaz
Yatırımın doğru şekillenebilmesi ve fayda 
sağlamasındaki en büyük rol mimara düşmektedir. 
Mimarın görevi sadece kendi egosunu tatmin 
eden bir ürün ortaya çıkarmak olmamalıdır. 
Mimar, doğru analizlerle, doğru çözümlerle 
ve bazen de tecrübeleri doğrultusunda doğru 
yönlendirmeler ile en doğru, en ekonomik projeyi 
üretmekle yükümlüdür. Mümkünse yatırımın en 
başında arsa seçiminde de marka seçiminde de 
mimarın sürece dahil olması, tecrübelerinden 

faydalanılmasını yatırımcının lehine olur. Özellikle 
zincir otellerin brieflerine uygun kararlar alınması 
ve bir yol haritasının belirlenmesinde mimarın 
katkısı yadsınamaz. Otellerin tasarımı sürecinde 
yapılan hatalardan biri, özellikle işverenin ya 
da danışmanların talebiyle bir an önce yerel 
yönetimlerden onay almak için, konusunda 
uzman olmayan kişilerce hazırlanan projeler ve 
sonrasında bu hataları gidermek için konusunda 
uzman kişilerden destek istenmesi, bunun ise 
hem zaman hem de bütçe kaybına sebebiyet 
vermesi. Diğer bir hata da ucuz olması ya da 
çabuk tedarik edilebilmesi sebebi ile standartları 
karşılamayan, mimarın onaylamadığı nitelik ya 
da farklı renkteki malzemelerin kullanılması; 
örneğin ıslak hacimlerde kaymazlık için belirli 
derecelerde olması gereken zemin malzemesinin, 
görüntü, maliyet vb. sebeplerle değiştirilmesi. Bu 
noktada otel yatırımcılarına ve diğer karar alıcılara 
arsa seçiminden başlayarak işin sonuna kadar 
konusunda uzman, tecrübeli mimarlarla çalışılması 
ve onlara güvenmelerini tavsiye ederim.

Zincir şehir otellerindeki kapalı dolap 
ihtiyacının açık dolap sistemlerine evrildiğini 
yeni projelerimizde de görüyoruz
Otel mimarisi bulunduğu coğrafi bölgenin 
özelliklerine ve hangi amaca yönelik yapıldığına 

bağlı olarak şekillenmeye başlar. Bir şehir 
otelinin cephesi ile kış-kayak oteli veya resort 
otelin cephesi, yönlenmesi, en basitinden çatısı 
bile farklı şekillenmektedir. Otel mimarisinde 
değişen trendler hakkında ise şunları 
söyleyebiliriz; pandemi döneminde uzun süre 
konaklayan ve ev konforu arayan müşteri 
sayısının artması özellikle kıyı otellerinde de villa 
alternatiflerinin üretilmesine neden oldu. Dubai 
ve Montenegro’da gördüğümüz bu örnekler eş 
zamanlı olarak ülkemizde de çoğalmaya başladı. 
Bunun dışında zincir şehir otellerindeki kapalı 
dolap ihtiyacının açık dolap sistemlerine evrildiğini 
dünya genelinde olduğu gibi yeni projelerimizde 
de görüyoruz. Bu örnekler yatırımcılarımızın her 
zaman kendilerini bu anlamda yenilediğini ve 
trendleri takip ettiklerini gösteriyor.

Mimar doğru yönlendirmeler ile en doğru,
en ekonomik projeyi üretmekle yükümlüdür

Hüray Erk, MSE Architecture 
Kurucu Ortak

Engiz Mimarlık Mühendislik olarak 50 yıllık bir 
ofisin üzerinde, 30 yıla yakın bir şirket geçmişimiz 
var. 100’den fazla projemiz bulunuyor. Bunların 
içinde hiç uygulanmamış, çok değişmiş veya 
yıkılmış yapılar da var. Tasarımın dışında uygulama 
yapmıyoruz fakat danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
Antalya’da Lara bandında ve Side-Alanya sahilinde 
çok fazla projemiz var. Delphin, Stone, Side Star, 
Polen, Long Beach gibi büyük gruplarla çalıştık. 
Eskilerin bir sözü var: Mimar yatırımcıyı yüceltir 
veya batırır diye. Bu söz abartılı olsa da doğruluk 
payı var. Bu sözle otel yatırımında mimarların rolü 
ortaya çıkıyor. Bu noktada yatırım planlama ve arsa 
seçiminden doğru proje ve doğru uygulamaya 
kadar her noktada mimar işin başında olmalıdır. 
Başarılı olan gruplar mimarı yatırım sürecinde işin 
içinde tutabilen yatırımcılardır. Otellerin tasarımı 
sürecinde yapılan hatalardan bahsedecek olursak; 
yatırımcılar kısa vadeli düşünmeye alışmışlar. 
Bütçe ve kredi odaklı düşünüyorlar. Arsaya 
haddinden fazla para bağlanıyor. İnşaat, arsadan 

ucuz olmamalı aslında. Bir de tefriş-dekorasyona 
yine mimarinin bütününe oranla daha fazla para 
harcanıyor. Cepheye ve yapının ömrünü uzatacak 
detaylara, yalıtıma (ısı-nem-ses) önem verilmiyor. 
Trend odaklı ilerliyor süreç. 10 sene sonra halbuki 
mimari kalıyor, iç mimari değişiyor. Şimdiye 
kadar tüm uyarılarımızda haklı çıktık. Yine de 
dinletemedik. “Yıkar bir daha yaparız gerekirse” 
gibi bir anlayış var. Bu noktada otel yatırımcılarına 
uzun vadeli, güvenlik(yangın, sel, iş, inşaat) ve 
iklim odaklı düşünmelerini, yapı stok değerini 
hesaba katmalarını, gereksiz yıkımlardan ve 
trendy değişimlerden kaçınmalarını, haddinden 
daha büyük hacim ve alan kullanmamalarını, 
dönüşümlü ve hafif malzemelere yönelmelerini, 
aşırı koyu renklerden kaçınmalarını öneririm. 
Seramik ve mermer yerine mozaik, palladyen 
gibi daha ekonomik ve ömürlü malzemeleri 
kullanmaları, ahşap yerine kompozit malzemeye 
yönelmeleri, yanıcı ve zehirli gaz üreten 
malzemelerden kaçınmaları da önemlidir. 

Salt yıldız almak için kullanılmayan alanları 
yapmaktan kaçınılması gerekir
Şehir oteli, kıyı oteli, dağ oteli, kış-kayak oteli ve 
otel türlerinin her biri kendi içinde farklı potansiyel 
ve sorunları barındırır. İklimsel özellikleri mimar 
da yatırımcı da önemsemelidir. Yalıtım ve çatı tipi, 
kullanılan açıklıklar, cam ve doğrama seçimleri 
vb. Odabaşı alan resort otel ve termal otelde 
daha fazla çıkarken (salonlar, kapalı spa-havuz 
vb. alanlar), şehir otellerinde daha ekonomik 

kullanılmalıdır. Laf olsun diye salt yıldız almak için 
kullanılmayan alanları yapmaktan kaçınılması 
gerekir. Açık alan ve otoparkın önemini kavramak 
için daha fazla geç kalmayalım.  Otel mimarisinde 
değişen yaklaşımlara bakarsak, yatırımcılarımızın 
birçoğu geziyor ve görüyor. Bazıları mimarlardan 
daha fazla takip ediyor. Özellikle genç yatırımcılar 
daha bilinçli bu konuda. Gençlere tavsiyem, 
sadece heyecanlı oldukları için geçici heveslerden 
kaçınmaları… 

Niteliğin bozulmaması için yetkililer ve 
yatırımcılar seçici ve titiz olmak zorunda
Pandemi sonrası turizme ve yatırımlara bakarsak, 
Antalya'nın merkezi, batısı ve doğusu her zaman 
farklı dinamikler taşıyor. Merkezde kiraların aşırı 
yükselmesi ile birlikte butik oteller, belgesiz 
pansiyon ve apart oteller çoğalıyor. Yakında 
kontrol altına alınması gerekecek. Kundu ve 
Belek ise her dönem şanslı. Kaş-Kalkan gibi 
İngilizlerin tercih etiği bölgeler hariç batıda Kemer 
bölgesi bu sene sezonu savaş sebebiyle zayıf 
geçirecek gibi görünüyor. Side-Alanya arasında 
Avrupalı tercih ettiği için hareketlilik var. Ancak 
bu bölgede betonlaşma ve kaçak yapılaşma hızla 
artıyor. Niteliğin bozulmaması için yetkililer ve 
yatırımcılar seçici ve titiz olmak zorunda. Sahilde 
yer verilemeyecek otellerin yapımı salt gelir elde 
etmek için teşvik edilmemesi lazım. Hepimiz 
bu işten kazanıyoruz ama denge unsurunu 
kaybetmemek gerekiyor. 

Başarılı olan gruplar mimarı yatırım sürecinde 
işin içinde tutabilen yatırımcılardır

Alper Erden Engiz / Engiz Mimarlık 
Mühendislik, Yüksek Mimar 
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Mimarlık ofisi olarak kentsel dönüşüm 
projeleri üretmemize rağmen gelen 
taleplere göre otel, turistik tesis, kültür 
tesisi, dini tesis, eğitim tesisleri AVM gibi 
her türlü konsept projesi geliştirebilecek 
bir altyapıya ve çalışma ekibine sahip 
bulunmaktayız. Meslek hayatımızda 
çizdiğimiz otel ve turistik tesis konseptinde, 
Moda Hilton DoubleTree, İmes Sheraton 
Otel, Ferko Ilgaz Mountain Resort Otel, 
Çanakkale İda Kale Resort Otel, Bodrum Yalı 
Çiftlik İpek Place Boutige Otel İstanbul’un 
oda sayısı bakımından en büyük otel ve 
devre-tatil konsepti olan Caprice Gold 
Place ve son olarak Kastamonu Daday’da 
yaptığımız Ballıdağ Yaşlılar Oteli ve Geriatri 
Merkezi son 10 yılda yaptığımız projeler 
arasında yer almaktadır. Ayrıca Siirt’te ve 

Montenegro Budua otel çalışmalarımız 
devam etmektedir. Otel projelerinde sadece 
proje tasarım kısmında yer almaktayız. 
Uygulama işlemlerinde yer almıyoruz. Bir 
otel yatırımında mimar orkestra şefi gibidir. 
Otelin proje çözümündeki işlevsellik çok 
önemlidir. Mimar otelin sadece mimari 
çözümünü değil, yatırım maliyetini ve 
işletme maliyetini de düşünmek zorundadır. 
Otelin mimari projesi dışında tüm alt yapı 
sistemini, ısıtma-soğutma sistemlerini 
mimar düşünmek zorundadır. Örneğin 
otelin kalbi mutfağıdır. Mutfak tüm restoran, 
bar, lobi ve odalara aynı anda hizmet 
edebilmelidir. Burada işletme maliyeti 
ön plana çıkmaktadır. Otel yatırımında 
mimarların proje tasarımından itibaren 
otelin açılmasına kadar işin başında olması 
en doğrusudur. Ayrıca, otel yatırımcısının 
projesini teslim ettiği otel konusunda 
tecrübeli mimarına güvenmesi en doğru 
hareket olacaktır. Yatırımcı, mimarı sadece 
otel maliyetinden dolayı kullanacağı 
malzemelerin kaliteli ve ekonomik olması 
konusunda yönlendirilmeli ve mimarı özgür 
bırakmalıdır. Yatırımcının çeşitli nedenlerle 
mimarı yönlendirmeye çalışması otelin 
doğru ve işlevsel proje olarak çözülmesini 
zorlaştırmaktadır. Bu noktada otel 
yatırımcılarına tek tavsiyem maksimum 
yatırım bütçesini mimarına bildirip, 
sonrasında mimarı özgür bırakmasıdır.

Pandemiden sonra ortaya çıkan trend, 
tüm otel konseptlerinin dışında eko otel, 
sağlık oteli ve doğa konseptli otellerdir
Otel mimarisine farklı otel türleri açısından 
bakarsak, şehir otellerinde oda-kahvaltı 
konsepti olduğu için konuma göre küçük 
bir alakart restaurant veya mini bar tercih 
edilmektedir. Dağ otellerinde mono blok bina 
yerine direk olarak doğaya ulaşabilecekleri 
bungalov  apartlar, kış kayak otellerinde 
eskideki gibi mini odalar yerine bol dolaplı 
geniş odalar ve otelde bar-disko sosyal 
aktivite mekanları aranmaktadır. 5 yıldızlı 
tatil otellerinde ise bol yeşil alan, deniz, 
havuz, su sporları ve animasyonlara açık her 
türlü sosyal aktivite alanları aranmaktadır. 
Yeni trendlere baktığımızda ise, günümüzde 
pandemiden sonra hijyen kuralları ilk sırada 
olmak üzere ortaya çıkan trend, tüm otel 
konseptlerinin dışında eko otel, sağlık oteli 
ve doğa konseptli otellerdir. Dünyadaki bu 
gelişmeyi ülkemizdeki turizm yatırımcıları da 
takip etmektedir ve doğa turizmi, bungalov 
oteller ve butik otellere doğru yönelmeye 
başlamışlardır. Turizm sektörüne ilişkin bir 
değerlendirme yaparsak, iki sene süren 
pandeminin bitme noktasına gelmesi 
sonucu bu sene turizmdeki yaşanacak 
patlamanın işaretleri görülmeye başlamıştır. 
Otel rezervasyonlarının dolu olması ve 
fiyatların yükselmesi bunun bir göstergesidir. 

Mimar otelin sadece mimari çözümünü değil, yatırım 
ve işletme maliyetini de düşünmek zorundadır

Ahmet Erkurtoğlu / AE Mimarlık, 
Mimar

Marmaris’te bulunan 
Kızılbük Koyu’nda 
yapılan otel inşaatının 
doğal dokuya zarar 
vermesi tepki topladı.  
Muğla’nın Marmaris 

ilçesinde bulunan Kızılbük Koyu’na yaklaşık 
30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş 
GYO’ya satılan otel-devremülk projesi tepkilere 
rağmen devam ediyor. Yaşanan tahribat, bilirkişi 
raporunda ortaya konuldu. Marmaris Belediyesi 
tarafından projeyle ilgili yapılan açıklamada, 

“İçmeler İmar planı notlarında geçen “İmar planı 
yerel koordinat sisteminde, imar uygulamaları 
da ulusal koordinat sisteminde hazırlanarak 
çakıştırıldığından, imar planı ada kenarı hatları 
ile imar uygulama hatlarının uyuşmadığı 
durumlarda imar uygulama hatlarına uyulacaktır.” 
maddesi doğrultusunda ve T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 06/07/2020 tarihli görüş 
yazısı ve bu alanla ilgili alınmış olan aplikasyon 
belgesi doğrultusunda 23/09/2020 tarihinde 
Belediyemizce imar durumu düzenlenmiştir” 
denildi. Muğla Valiliği, büyük tahribat yaratan 

inşaat için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli 
değildir’ kararını vermişti. Marmara Kent Konseyi 
ise bölümü, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nde 
bu kararın iptali için dava açmıştı. Cumhuriyet’te 
yer alan habere göre bilirkişi raporunda, tesisin 
Milli Park’ı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri 
tahrip ettiği ve raporda yasalara aykırılık oluşturan 
birçok konuya dikkat çekildiği belirtilmişti. Öte 
yandan, İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel 
Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, Kızılbük 
Koyu’nda devam eden otel ve devre mülk inşaat 
projesini TBMM’ye taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Ersoy’un ana hissedarı ve yöneticisi 
olduğu şirketinin 5 yıldızlı tatil köyü projesine onay verdi. Bakan 
Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020’de Muğla’da Bodrum Hilton 
Türkbükü Otel’i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR 
Holding’in bir şirketi olan ISR Turizm’i satın aldı. Satın alınan ISR 
Holding’in ismini 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği 
A.Ş. olarak değiştirdi. Birgün’den Bilal Çelik’in haberine göre şirketin 
devriyle otel satın alındıktan sonra yıkıp yerine 5 yıldızlı tatil köyü 
yapılması kararı alındı. Bakan Ersoy’un ana hissedarı ve yöneticisi 

olduğu şirket, 115 bin metrekarelik alana bitişik 25 dönüm arazinin 
tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat etti. Orman 
vasfındaki hazine arazilerinin tahsisinde sakınca görmeyen bakanlık, 
24 Eylül 2021 tarihinde gereken onayı verdi. Tahsis edilecek 25 bin 
metrekarelik bu alanda ise 120 odalık bir blok inşa edilecek. Diğer 
yandan, internet üzerinde 2022 yazında hizmete açılacağı duyurulan 
ve tanıtımları aylar önce başlayan turizm yatırımı için hazırlanan ÇED 
dosyasındaki görsellerde otel inşaatında ise sona gelindiği ortaya 
çıktı.

Bakan Ersoy’un şirketinin 5 yıldızlı tatil köyü projesine bakanlıktan onay

Marmaris’te otel inşaatı tepkilere rağmen devam ediyor
YATIRIMLAR HABERLER
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Turizm yatırımcılarının çatı 
örgütü Türkiye Turizm Yatırımları 
Derneği (TTYD) tarafından bu 
yıl ikincisi düzenlenen Turizm 
Yatırım Forumu (TIF) turizm 
yatırımcılarını İstanbul’da bir 
araya getirdi. T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 
açılış konuşmasını yaptığı TIF 
2022 zengin ve yatırımcılara 
yön verebilecek içerikleri ile 27 

panelde 91 ulusal ve uluslararası konuşmacı ağırladı.  TIF’te Türkiye’nin 
turizm alanında üst düzey bir yatırım destinasyonu olduğu vurgusu 
öne çıktı.  TIF’in “Hoş geldiniz” konuşmasını yapan TTYD Başkanı Oya 
Narin “Tamamen TTYD’ye ait bir marka ve organizasyon olan TIF’in 
Türkiye ve yakın bölgemizdeki turizm yatırım ağlarının temel buluşma 
platformu olmasını hedefliyoruz” dedi. Narin, konuşmasında TIF’te 
turizm ekosistemindeki bütün paydaşları toplamayı tasarladıklarını 
ifade ederek,  “Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, 
Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans 
kurumu, banka ve fon temsilcilerini TIF’te buluşturuyoruz” vurgusunu 
yaptı. TIF’in aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek 
B2B platformu olduğuna dikkat çeken Narin, “Bu platformun yıllar 
içerisinde daha da gelişmesini hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı. 
2020 yılının ana temasının “Türkiye destinasyonunun dönüşümü” 
olduğunun altını çizen Narin, iki yıl aradan sonra gerçekleştirdikleri TIF 
2022’nin ise, “Sıradaki Yeni”ye odaklandığını ifade etti. Narin, “2020 
yılında, turizmde dönüşüme paralel olarak, Türkiye destinasyonunun 
da dönüşümünü konuşmuştuk. Aradan geçen zamanda, dünya 
hızla değişti ve biz turizmciler de yeni ekonomiye, yeni yolculuk, 
konaklama, destinasyon, finansman, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, 
tatil anlayışı ve kişiselleştirilmiş deneyim vb. trendlere adapte olmak 
durumundayız. Artık insanlar kendilerine sunulan standartların dışında 
düşünüp yaşıyor, farklı ve kişiselleştirilmiş deneyimleri tercih ediyor. 
Sıradaki Yeniyi, bu nedenle iyi tanımlamamız ve buna adapte olmamız 
gerekiyor” şeklinde konuştu.  

Turizm Yatırım Forumundan bir konuşma 
yapan Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi 
(WTTC) Başkanı Julia Simpson Türkiye’nin 
en önemli rekabet alanının turizm olduğunu 
söyledi. TurizmGüncel’de yer alan habere göre 
Forumda “Pandemi sonrası yatırım trendleri” 
başlıklı bir konuşma yapan WTTC Başkanı Julia Simpson, pandeminin 
ardından sektörel yatırımların daha da kritik hale geldiğini belirtti. Turizmin 
Türkiye’nin en önemli rekabet alanı olduğuna işaret eden Simpson, 
“Önümüzdeki 10 yıl içinde turizm sektörünün her yıl ortalama yüzde 5 
büyümesi bekleniyor. 2022’nin sonunda toparlanacağız. Küresel ölçekte 
8,5 trilyon dolar değer yaratacak, 180 milyon yeni istihdam sağlayacağız” 
dedi. Türkiye’nin bu yıl Avrupa’nın 4. popüler destinasyonu olacağına işaret 
eden Simpson, Türkiye’de turizm çeşitliliğine ve farklı yatırımlara ihtiyaç 
olduğunu söyledi. Simpson, “Bize gelip ‘turizmi geliştirmek istiyoruz’ 
diyenlere turizm için iki temel unsur olduğunu söylüyoruz: Güvenlik ve alt 
yapı. Türkiye’de spor, alışveriş, gastronomi potansiyeli çok yüksek. Farklı 
segmentlerde odalar geliştirmeniz ve yatırımları ülke geneline yaymanız 
lazım” ifadelerini kullandı.

TTYD’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 
Turizm Yatırım Forumunda konuşan 
Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 
yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi 
verdi. Türkiye’nin hedef pazarlarda 
ve 140 ülkede tanıtım yaptığını 
ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, 
Türkiye’nin turizm değerlerinin Go 
Turkiye üzerinde de tanıtıldığını, Go 
Turkiye’nin şu anda açık ara en fazla 
tıklanma alan portal olduğunu ifade etti. Pandemi sonrasında 
tüm alışkanlıkların değiştiğini, her şeyin dijital alana taşındığını 
vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, TGA’nın 2021 yılında 4 bine yakın 
blogger ve influenceri Türkiye’ye getirdiği bilgisini paylaştı. Ersoy 
ayrıca, Türkiye çapında yaptıkları 101 etkinlikte 883 karar vericiyi 
ağırladıklarını kaydetti. Bunların arasında tur operatörlerinin de 
bulunduğunu bildiren Ersoy, bu yılın ilk 3 ayında yapılan dijital 
tanıtımla 3,3 milyar erişim sağlandığını söyledi. TurizmGüncel’de 
yer alan habere göre,  Türkiye’ye nitelikli turistleri getirmek için 
pazar çeşitliliğine gittiklerini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye’nin 
şu anda dünyanın önde gelen tüm portallarında bulunduğunu 
kaydetti. Bir diğer hedeflerinin kruvaziyer turizmi olduğunu 
belirten Ersoy, “Kruvaziyer turizmi için önemli adımlar attık. 
Galataport dünyanın en beğenilen kruvaziyer limanlarından biri. 
Şimdi dünyada planlanan kruvaziyer limanlarının tamamı İstanbul’u 
örnek alıyor. Galataport home-port olunca hareket ve varış noktası 
oluyor. Turistler birkaç gün İstanbul’da kalıyor ve sonrasında 
kruvaziyer gezisine çıkıyor. Bu da İstanbul’a hem konaklama hem 
de diğer alanlarda katkı sağlıyor. Kruvaziyer 12 ay devam edecek. 
Galataport şu anda 200’ü aşkın gemi rezervasyonuna sahip. 
Bunu önümüzdeki yıl iki katına çıkarabileceğimizi biliyoruz. Şimdi 
Yenikapı’da yeni bir liman için çalışmalara başlandı. İstanbul’u 
kruvaziyer limanları arasında ilk sıraya çıkarmak istiyoruz. Yakın bir 
gelecekte İstanbul dünyanın önde gelen home-portlarından biri 
haline gelecek.” diye konuştu.

İstanbul’daki ‘Turizm Yatırım Forumu’ (TIF) 
kapsamında düzenlenen “Neden İstanbul?” 
başlıklı panale katılan Rixos Kurucu Başkanı 
Fettah Tamince, kent turizmine yaptıkları 
yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
TIF’te Contemporary İstanbul Vakfı Başkanı 
Ali Güreli moderatörlüğündeki panele konuk olan Tamince Tersane 
İstanbul projesine 5,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyledi. 
TurizmGüncel’in haberine göre Tamince, “Bizler Antalya’da dünyada 
herkesin örnek gösterdiği çok önemli işler yaptık. Antalya turizmi 
dünyanın en iyi yönetilen destinasyonlarından bir haline geldi. 15-16 
milyon ziyaretçi alan, ortalama 10 gün konaklama süresi olan 140-
150 milyon gecelemenin olduğu bir şehir. Çok önemli lokal markalar 
ve zincirler ortaya çıktı. Bunun İstanbul’da da çok büyük bir ihtiyaç 
olduğunu görüyoruz. Zaman geçtikçe İstanbul’un Antalya’dan çok 
daha önemli bir destinasyon olduğunu anladık.” diye konuştu. Katıldığı 
bir toplantıda İstanbul’un ‘capitol of the world’ diye tanımlandığını 
belirten Tamince, İstanbul’da altyapı, tanıtım, ürün çeşitliliği ve insan 
yetiştirme konusunda ihmaller olduğunu ifade etti. 

Mehmet Nuri Ersoy TIF’te 
turizmcilere seslendi

Fettah Tamince: “Tersane 
İstanbul projesine 5,5 milyar 
dolar yatırım yaptık”

Turizm yatırımcıları, Turizm Yatırım 
Forumu (TIF) 2022’de buluştu

WTTC Başkanı Julia Simpson: 
“Pandeminin ardından sektörel 
yatırımlar daha da kritik hale geldi”

Oya Narin
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Önemli bir renovasyon 
yatırımıyla hayat geçirilen 
Mirada Exclusive Bodrum, 
haziran ayı itibariyle kapılarını 
açtı. Bu yaz sezonunda 200 
odası ile hizmet verecek 
otelde yatırım sürüyor; kalan 
170 odanın renovasyonu kış 
döneminde tamamlanacak. 
Bodrum’daki eski İsis Oteli 
satın alan Aksa Turizm’in 6 milyon avroluk renovasyon yatırımıyla baştan 
aşağı yenilenen tesis, Mirada Exclusive Bodrum adıyla hizmete girdi. 
Yeni yatırımları hakkında Turizm İşletme & Yatırım Dergisi’ne bilgi veren 
Mirada Hotels & Resorts Satış ve Pazarlama Müdürü Talip Arslan, “Geçen 
yılın başında oteli teslim aldık. Uzun bir dönem tadilat geçirmemiş olan 
otelin ciddi bir renovasyona ihtiyacı vardı. Otele önemli bir yatırım yaptık. 
Mirada kalitesini tesise taşımayı hedefliyoruz” dedi. Bodrum’un iç pazarda 
önemli payı olduğunu hatırlatan Arslan, “İç pazarın yanı sıra Doğu Avrupa, 
Batı Avrupa, BDT ve İskandinav pazarlarında yer almak istiyoruz. Ultra her 
şey dahil konseptte hizmet vereceğiz. Bu hizmeti de üst düzey, exclusive 
şekilde vermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Talip Arslan, Kazancı 
Holding’e bağlı Aksa Turizm İşletmeleri’nin turizmde büyüme planlarının 
devam ettiğini vurguladı. 

İstanbul Anadolu 7. İcra Dairesi Müdürlüğü, Ataşehir 
ilçesine bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi, Şenlik sokak 
No 1'de bulunan otel vasıflı taşınmazı icradan satışa 
çıkardığını duyurdu. 3 bodrum, zemin ve 9 normal 
kattan oluşan ve 975 metrekare alan üzerine inşa 
edilen bina için 19 milyon 350 bin TL muhammen 
bedel belirlendi. Tesisin ihalesi ise 5 Temmuz 2022 
tarihinde saat 14.00’te yapılacak.

Şahinler Holding, ikinci otel 
projesini Antalya, Konyaaltı 
sahilinde Megasaray Westbeach 
adıyla açmayı planlıyor. 
Şahinler Holding’in 30’uncu yılı 
dolayısıyla düzenlenen törende 
konuşan Şahinler Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal 
Şahin, hem sanayide hem 
de turizmde yeni yatırımlar 
yapmaya devam edeceklerini 
belirterek şunları söyledi: "Turizmde Megasaray ve DAS 3917 
otel markalarımızla büyümeye devam edeceğiz. Yılsonuna kadar 
yapacağımız yatırım 100 milyon doları bulacak. Konyaaltı'nda sahilinde 
800 yataklı Megasaray Westbeach'in açılışını gerçekleştireceğiz. 
Konsept olarak burada gastronomiyi ön plana çıkaracağız.”

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, İzmir 
Büyükşehir Belediyesinin Çeşme 
Projesi’ne ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Mitingde konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “İzmir’e turist çekmek 
için, Çeşme’nin tepelerini, 
kıyılarını parsellemeye, yabancı 
sermayeye satmaya gerek yok. 
Bu şehirde daha çok betona, 
daha çok yıkıma hiç ihtiyacımız 

yok” dedi. Projenin İzmir’in tüm değerlerini tehdit ettiğini söyleyen 
Soyer projeye karşı çıkma gerekçelerini ise şu sözlerle anlattı: “Çeşme 
projesi Çeşme’ye ait değildir. Çeşme’nin değerlerini anlamayan, 
onun değerlerini yok eden, dışarıdan zoraki dayatılmış bir kurgudur. 
Proje alanı, İzmir'in en kurak, toprak ve su açısından en fakir yerleri. 
Oysa bu proje, bu alana aşırı su kullanan golf sahalarını getiriyor. 
Bölgede farklı tarihlerde ilan edilmiş 11 turizm merkezi bulunuyor. 
Bu alanların sadece üç tanesinin onaylı imar planı var. Çeşme'de 
bunca turizm alanı boşken bu proje yepyeni bir bölgeyi imara açıyor. 
Çeşme'nin su kaynakları zaten çok kısıtlı. Ulaşım, meselenin diğer bir 
ayağı. Çeşme'nin İzmir'le tek bir yol bağlantısı var. Yaz aylarında daha 
şimdiden bu yol tıkanıyor. Böylesine büyük bir projenin trafik için 
gerçekten bir çözümü yok. Tasarlanan çalışma kağıt üzerinde veya 
dünyanın başka bir yerinde güzel olabilir ama Çeşme Projesi İzmir'in 
kimyasına, aklına, ruhuna aykırıdır.”

Asmar Holding, ilk turizm yatırımı 
olan Aspera Hotel Golden Horn’u 
tamamladı ve otel faaliyete girdi. 
Dönemin en değerli hanlarından biri 
olan ve müzik aletlerinin satıldığı Aslan 
Han, 19. yüzyıl mimarisi korunarak 
restore edildi ve Aspera Otel adıyla 

turizme kazandırıldı. Şehrin merkezinde yer alan otelde 42 oda, 
4 toplantı salonu, Spa Merkezi, Roof Restoran ve Café bulunuyor. 
Endüstri, inşaat ve denizcilik sektörlerinde faaliyete gösteren 
Asmar Holding’in Taksim ve Altunizade’deki otel yatırımları ise 
sürüyor. Aspera Hotel Altunizade açılış için gün sayarken, Aspera 
Hotel Taksim’in ise 2023 yılında açılması planlanıyor.

Turistik Doğu Ekpresi ile turist 
ziyaretleri artan Kars’a yeni oteller 
yapılıyor. İstanbul Esenyurt eski 
Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, 
Kars eski milletvekili Çetin Bilgir ve 
eski Turizm Bakanı İlhan Aküzüm 
Kars’a otel yapacak. Haftalık 

ekonomi dergisi Para’da yayınlanan habere göre Çetin Bilgir, 
İstasyon Mahallesi'nde yerel bir isimle üç yıldızlı bir otel açıyor. 
Gürbüz Çapan da Atatürk'ün 1924'te Kars'a geldiğinde toplantı 
yaptığı Tekel binasını otel yapıyor. İlhan Aküzüm’ün ailesi de 
merkezde yapacağı otel için Hilton grubuyla görüşüyor.

Tunç Soyer: “Çeşme projesi 
Çeşme’nin değerlerini yok eden 
bir kurgudur”

Asmar Holding ilk otelini açtı, 
turizmde yatırımları devam ediyor

Kars’a üç yeni otel projesi

Mirada Exclusive Bodrum 
hizmete girdi; tesiste yatırım 
devam ediyor

İstanbul’da 9 katlı bir otel 
icradan satışa çıkarıldı

Şahinler Holding, ikinci otelini 
Konyaaltı’nda konumlandıracak

Kemal Şahin
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Antalya’nın Alanya ilçesine 
bağlı Avsallar bölgesinde 
bulunan Club Hotel 
Casa Ruza icradan satışa 
çıkartıldı. Alanyalı turizmci 
Bahri Şanlı’ya ait otel 6 bin 
350 metrekare alan üzerine 
kurulu ve 411 odadan 
oluşuyor. İhalesi 28 Temmuz 
2022 tarihinde yapılacak 
tesis için 12 milyon lirası arsa 
payı, 96 milyon lirası da otel 
için olmak üzere, toplam 
108 milyon lira muhammen 
bedel belirlendi.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 32 ildeki 385 konut ve 
muhtelif arsa satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 
arsaların bulunduğu ilçeler arasında turizm 
bölgeleri de yer alıyor. Bakanlık tarafından 
yayınlanan ilana göre, İstanbul Şile’de; 
İzmir’in Foça, Dikili, Çeşme, Güzelbahçe 
ve diğer ilçelerinde, Muğla’nın Bodrum, 
Fethiye, Marmaris ve Seydikemer ilçelerinde, Antalya’nın Aksu, Gazipaşa, 
Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde, Balıkesir’in Ayvalık, Bandırma, Gönen ve 
Karasi ilçelerinde olmak üzere toplam 32 ilde 385 konut ve muhtelif arsa 
satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi ve konutların ise Denizli, Mersin, Adana, 
Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Bursa, Çanakkale, 
Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Karaman, Kastamonu, 
Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova 
illerinde yer alıyor.  Açık artırma usulü ile yapılacak ihalelerin tarihi 14-15 
Haziran, saat 10.30 olarak ilan edildi.

Kartepe Maşukiye’de 150 
odalı 350 yatak kapasiteli 
inşaatı tamamlanmamış 
otel satışa çıkarıldı. İnşaatı 
başladığında sık sık ruhsat 
ve inşaatın kime ait olduğu 
ile ilgili tartışmaların 
yaşandığı 9 katlı 5 yıldızlı 
otel satılığa çıkartıldı. 167 
milyona satışa çıkartılan otel, harabe halde bulunuyor. Sapanca Gölü 
manzaralı olan ve yıllar sonra Suudi Arabistanlı bir iş adamına ait olduğu 
öğrenilen inşaat, 2018 yılında durdu. İnşaatın sahibi olduğu sonradan 
öğrenilen Muhammet Fellah, oteli satışa çıkardı. Maşukiye’de ormanın 
içinde Sapanca Gölü manzaralı otel, 5 bin 935 metrekare arsa üzerinde 
9 katlı olarak inşa edildi. Özgürkocaeli'de yer alan habere göre, bölgede 
en fazla kata sahip olan, mimari görüntüsüyle çevre siluetini de bozduğu 
için eleştiri konusu olan otel, toplam 32 bin metrekare kapalı alana 
sahip. İnşaatının yüzde 60 tamamlanan projenin, ruhsatı da alındı. 2 kral 
dairesi ile birlikte 150 oda ve 350 yataklı olan otelde açık ve kapalı yüzme 
havuzları, 700 metrekare kolonsuz toplantı ve balo salonu ve 3 dükkan 
mevcut. 5 yıldızlı olarak planlanan otel, 22 Nisan’da satışa çıkarıldı.

Antalya’nın Serik İlçesine bağlı 
Belek Mahallesi, 1459 ada, 
1 parselde bulunan bin 734 
metrekarelik turizm imarlı 
arsa, açık artırma usulüyle 
satışa çıkarıldı. 5 milyon 444 
bin TL muhammen bedelle 
satışa çıkarılan arsanın ilk 
ihalesi 21 Haziran günü saat 
16.00’da, ikinci ihalesi ise 
23 Ağustos günü saat 16.00 
da Serik Adalet Sarayında 
gerçekleştirecek.

Antalya'da 1975 
yılında açılan, 38 

yıllık faaliyetin 
ardından 2013 yılında 
yenilenmek amacıyla 

kapatılan 204 odalı 
Divan Talya Otel yargı 

süreci sebebiyle 8 
yıldır kapalı duruyordu. 

Divan Grubu 
CEO’su Murat Tomruk Divan Antalya Talya Otel'in ne zaman 
açılacağını açıkladı. Dünya Gazetesi Yazarı Vahap Munyar'a 
değerlendirmelerde bulunan Tomruk, 7 katlı olan Divan Antalya 
Talya Otel binasını tamamen yıktıklarını belirterek, “5 katlı 
yeni bir bina planladık. İnşaatımız şu anda eksi 2 düzeyinde. 
Antalya Talya’yı 2023 yılında açmayı hedefliyoruz” dedi.

Radisson Otel Grubu, bu yıl 
düzenlenen Uluslararası Otel Yatırım 
Forumu’nda (IHIF), EMEA ve APAC 
bölgelerinde 2022’de 15.000 oda 
ve 330 otelle güncellenmiş büyüme 
planlarını duyurdu. Bunun yanı sıra 
orta ölçekli yaşam tarzı markası 

prizeotel’in büyümeye devam etmesi için hedefleri hakkında 
güncel bilgiler paylaştı. Radisson Otel Grubu, EMEA (Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika) ve APAC (Asya-Pasifik) portföyü genelinde 
imzaladığı 50’yi aşkın anlaşma ve otel açılışı ile 2022 yılına güçlü 
bir başlangıç yaptı. 2022’nin geri kalanında, iş ortaklarıyla birlikte 
ekleyeceği 45 otelle EMEA’daki otel sayısını ikiye katlamayı ve 
285 yeni otelle APAC’daki otel sayısını büyük ölçüde artırmayı 
planlayan Grup, APAC’da sağlayacağı büyümeyle 2025 yılına 
kadar global portföyünü iki katına çıkarma hedefine bir adım 
daha yaklaşmış oldu. 

Antalya’da turizm imarlı arsa 
icradan satışa çıkarıldı

Divan Talya Otel'in 
açılış tarihi belli oldu

Radisson Otel Grubu, 2022 
yılında 330 otel için anlaşma 
imzalamayı planlıyor

Club Hotel Casa Ruza icra 
yoluyla satışa çıktı

32 ildeki 385 konut ve muhtelif 
arsa satışa çıkarıldı

Kartepe’de inşaat halindeki 
5 yıldızlı otel, satışa çıkarıldı
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O tellerin birçok kişi tarafından 
aynı anda kullanılan alanlara, art 

arda konaklanan odalara sahip olması 
dolayısıyla bu tesislerin temizliğine 
özen gösterilmesi büyük önem taşıyor. 
Hem konaklama hem yaşam birimlerine 
sahip, yüksek kapasiteli, fiziki yapı olarak 
da büyük olan konaklama tesislerinde 
temizlik ürün ve ekipmanlarının da bu 
faktörlere uygun seçilmesi gerekiyor. 
Otellerin kendine özgü yapısına uygun 
temizlik ve hijyeni sağlayan ürün ve 
ekipmanlar arasında deterjan, zemin 
yıkama makinesi, halı temizleme 

makinesi, buharlı temizleyiciler, kat 
arabası, çamaşır toplama arabası ve 
daha pek çok ürün yer alıyor. Otel 
temizliğine ilişkin faaliyet gösteren 
firmalar ise günün ihtiyaçları ve tesislerin 
gereksinimlerine göre özel ürün, ekipman 
ve diğer hizmetleriyle sektöre çözüm 
ortağı oluyor.

Otellerde temizlik ve hijyen 
doğru yöntemle, doğru ürün ve 
ekipmanla sağlanmalı
Pek çok kişinin aynı anda bulunabildiği, 
ayrıca aynı mobilya ve diğer ortamların art 

DOSYA

TEDARİKÇİLER

Temizlik alanında uzmanlaşan firmalar, 
gereksinime yönelik doğru ürün ekipmanlarını 

otellerle buluşturuyor
Otellerde kalite algısını ve tekrar tercih edilme oranını artıran en önemli unsurlar; temizlik ve hijyen… Evlerinden uzak 
otel müşterisinin kendisini evinin temiz ve konforlu ortamında hissedebilmesi adına oteller önemli yatırımlar yaparken, 
sektörün üretici firmaları doğru nitelikle ve nicelikte kimyasal, ürün ve ekipman seçiminin önemine dikkat çekiyor.
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arda birçok kişi tarafından kullanılabildiği 
oteller; bu yönleriyle temizlik ve hijyen 
konusunda hassas mekanlar olma özelliği 
taşıyor. Ayrıca misafir memnuniyeti ve 
otelin tekrar tercih edilmesi açısından da 
konfor, kalite, iyi hizmet gibi unsurların 
yanında temizlik önemli bir faktör olarak 
öne çıkıyor. Odalar ve oda banyoları, 
genel mekanlar ile WC’ler, mutfak ve 
yeme-içme alanları ne kadar temiz olur 
ve bu temizliği otelde konaklayanlara 
yansıtabilirse, müşteri nezdinde otelin 
puanı da o kadar yükseliyor. Temizlik 
konusunda müşterinin gözünde sınıfta 
kalan otel ise aynı kişi tarafından tekrar 
tercih edilmediği gibi, çevresine de 
olumsuz referans veriliyor. Bu açıdan, 
otellerde hem özenli hem de doğru ürün 
ve ekipmanlarla yapılan temizliğin önemi 
ortaya çıkıyor. 

Hijyen hassasiyetinin arttığı pandemi 
döneminde otellerin talepleri de 
buna göre evrildi
Tüm dünyayı saran ve en çok turizm sektörü 
üzerinde etkili olan Covid-19 pandemisi, 
temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyeti 
önemli ölçüde artırdı. Temizliğin halihazırda 
en önemli unsurlardan olduğu konaklama 
tesislerinde hijyen faktörü çok daha önemli 
seviyeye ulaştı. Bu dönemde devreye alınan 
Güvenli Turizm Sertifikası da otellerde 
temizlik ve hijyen uygulamalarını düzenleyen 
maddeler içeriyordu. Bu noktada otellerin 
temizlik ürün ve ekipmanı sağlayan tedarikçi 
firmalara olan taleplerinde anti bakteriyel 
ürünler, dezenfektanlar, buharlı temizlik 
makineleri, yüksek adetli deterjanlar, HEPA 
filtreli ekipmanlar vb. öne çıktı. 

Görünen ve görünmeyen alanlarda, 
hem iç hem dış mekanda temizliğe aynı 
ölçüde önem verilmeli
Otellerde görünen alanlar kadar, mutfak 
gibi görünmeyen alanların temizliği; iç 
mekanlar kadar otel girişi ve havuz başı 
gibi dış ortamın temizliği de önem taşıyor. 
Bu noktada sektörde faaliyet gösteren 

firmaların temsilcileri, doğru alanlarda 
doğru miktarda ve doğru nitelikte 
ürünlerin kullanılmasının önemine dikkat 
çekiyor. Temin edilen temizlik ürünlerinin 
devamlılığı olmasına özen gösterilmesi, 
temizlikte kullanılan ekipmanların de 
temizliğinin ihmal edilmemesi, ciddi yatırım 
gerektiren temizlik ekipmanlarının yüksek 
performanslı ve uzun ömürlü olmasına 
dikkat edilmesi de sektör profesyonellerinin 
önerileri arasında… 

Az miktarda kimyasalla efektif temizlik
Temizlik ve hijyen söz konusu olduğunda, 
otel işletmelerinin de tedarikçi firmalarından 
birtakım beklentileri bulunuyor. Bu alanda 
otellerin tedarikçi firmalardan beklentileri 
arasında ürün ve ekipmanlarla ilgili 
eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrar edilmesi 
ve güncellenmesi, olabildiğince az miktarda 
kimyasalla efektif temizlik sağlanabilmesi, 
global hijyen standartlarına uygunluk ve 
çevre bilinci ile doğaya zarar vermeyecek 
dozaj ayarlamaları yapılabilmesi öne çıkıyor.
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Kärcher, geniş bir ürün ve aksesuar 
portföyüne sahiptir; Perakende ve 
Profesyonel Ürünler olarak ayrılmış iki 
grupta toplamda 4 bin adedin üstünde, 
farklı temizlik görevleri için alternatifli 
çözümlerimiz bulunmaktadır. Her sene 
hem globalde hem de Türkiye'de yeni 
temizlik çözümü sağlayan ekipmanlarımızı 
müşterilerimize sunuyoruz; bu anlamda 
çok inovatif bir firma olarak kendimizi 
tanımlayabiliriz. Ürünlerimizin kullanımı çok 
kolay, makinelerimizin üzerinde bulunan 
işaretler ve renk kodları nasıl kullanılacağını 
anlatıyor. Özellikle zemin ve halı temizliği için 
geniş makine ve aksesuar seçeneklerimizle 
birlikte farklı deterjan alternatiflerimizi de 
sunabilmekteyiz ve ürünlerimizin doğaya 
hiçbir şekilde zararı bulunmuyor. Genel 
anlamda hizmet verdiğimiz sektörleri 12 
hedef grup altında özetliyoruz. Konaklama 
tarafı da hem Türkiye hem de global olarak 
en önemli hedef gruplarımızdan biridir. 
Global veya lokal anlaşmalı olduğumuz 
farklı kategorideki otellere en iyi hizmeti 
verebilmek için sürekli yatırım yapıyoruz. 
Piyasada öne çıkan ve bizi farklılaştıran bir 
diğer konuysa Kärcher Türkiye olarak kendi 
mağazalarımızla birlikte, güçlü olmasının 
yanında uzman Bayi ve Servis ağımızın 
oluşturduğu ailemizdir; tüm Türkiye'de 
toplamda 4 adet bize ait, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti dahil olmak üzere 9 adet 
bayilerimize ait Kärcher Center konsept 
mağazalarımız ve 150 adetin üstünde farklı 
kategorilerde Bayi & Servis ve bunlara 
ek olarak yalnızca servis hizmeti veren 
noktalarımız bulunmaktadır. Bu kapsamda 

özellikle konaklama hedef grubunda 
uzmanlaşmış Bayi ve Servislerimiz de 
bizlere bu alanda destek vermektedir. Ek 
olarak, bunların da içerisinde hem otel 
işletmeciliği hem de tedarikçiliği yapan 
aile üyelerimiz de bizim bu alanda güçlü 
olmamızı sağlamaktadır. Özetle kaliteye ve 
sürdürülebilirliğe odaklanan ve fark yaratan 
bir firmayız.

Misafirlerin konforu ve kaliteli zaman 
geçirmeleri için ürünlerin ses düzeyleri ve 
filtre sistemleri çok önemli
Temizlik, misafirlerin bir otel hakkında sahip 
oldukları ilk izlenimdir ve temizlik bence 
müşterilerin tercihlerini belirlemede ilk 
sırada bulunuyor. Ayrıca temizlik makineleri 
gün içerisinde kullanılıyor ve misafirlerin 
konforu ve kaliteli bir zaman geçirmeleri için 
ürünlerin ses düzeyleri ve filtre sistemleri 
kesinlikle çok önemli. Önde gelen oteller ve 
hizmet sağlayıcıları misafirlerinin konforu 
ve memnuniyeti için bizlere güveniyor. 
Bizler de kullanıcılara temizlik işlemi 
süresince misafirlerin geçirdikleri zamanın 
kalitesinin etkilenmemesi için doğru ürün 
ve uygulama anlamında destekler, eğitimler 
vermeye devam ediyoruz. Pandemi 
süreciyle birlikte, mevcut planlamalara 
ek olarak pandeminin etkilerini azaltacak 
temizlik çözümlerine daha fazla odaklandık. 
Farklı ürün gruplarında dezenfeksiyon 
görevi sağlayan ek ekipmanlar, özellikle 
kapalı alanların temizliğinde kullanılan 
elektrik süpürgelerinde HEPA filtreli 
modellerin ön plana çıkarılması, yine kapalı 
alanlar için hava temizleme sistemlerinin 
çeşitliliğinin arttırılması ve otonom temizlik 
makinelerine yatırım ön plana çıkanlar 
olarak sıralayabiliriz. Ayrıca havuz, asansör, 
tuvalet, toplantı salonları ve çocuk oyun 
alanları gibi ortak alanların dezenfeksiyonu 
için buhar makinelerimizi ön plana çıkararak 
ek sertifikasyon süreçlerini de tamamladık. 
Bu süreçte oteller için temizliği kritik tüm 
alanların doğru makine ve aksesuarların 
kullanılması konusunda bilgi istenirken 
süreç dahilindeki ürünlerin teknik veri ve 
ayrıntıları özellikle gelen talepler arasındadır. 
Tabii ki burada sağlanacak sterilizasyonun 
detaylı teknik ve uygulama verileriyle ilgili 
yazılı / sözlü bilgilendirmelerle birlikte 
sertifikasyon talepleri ön plana çıktı. Ek 
olarak, kullanıcıların eğitimi konusu çok 
daha hassas bir süreç haline geldi.  Ürünler 
özelinde değerlendirecek olursak, buhar 
makineleri, HEPA filtreli elektrik süpürgeleri 
ve hava temizleme makineleri ilk akla gelen 
talep artışı gözlemlenen ürünler oldu.

Otellerde temizlik ekipmanlarına 
yapılan yatırımın karşılığını makinelerin 
performans ve dayanıklılık olarak 
sağlaması önemli
Pandemiden bağımsız olarak temizlik 
anlamında ilk odaklanılması gereken dış 
alan temizliğidir. Bunun nedeni, kapalı 
alanlarda temizlenmesi gereken alanları 
yaratan unsurlardan birisi aslında dış 
alanın iyi temizlenmemesidir. Pandemiyle 
birlikte özellikle ortak alanların temizliği ve 
dezenfeksiyonu, pandeminin yayılmasında 
ciddi bir etmen olduğu için, her anlamda 
odaklanılan unsurlardan biri olmuştur.  
Daha fazla detaya indirgeyecek olursak, 
odaların, oda dışında kalan alanlar yani 
koridorlarla birlikte katların, yeme-içme 
alanlarının, asansörlerin, merdivenlerin, 
yürüyüş alanlarıyla birlikte havuz, hamam 
/ sauna gibi spesifik alanların temizliğinin 
sağlanması bir işletmenin misafirleri 
gözünde değerini yukarı taşımaktadır. 
Otellerde temizlik ekipmanlarına her sene 
ciddi yatırım yapılıyor; bu yüzden, bu 
yatırımın karşılığını makinelerin performans 
ve dayanıklılık olarak sağlaması önemli. 
En az bu kadar önemli bir diğer unsur 
da, satınalma yapılırken kaliteli, uzman 
ve hızlı yaklaşımların hem satış tarafında 
hem de satış sonrası hizmetler tarafında 
ciddi şekilde sorgulanmasıyla birlikte, 
özetle sürdürülebilir kaliteli hizmetin her 
süreçte aranması çok önemli. Bunun için 
de tedarikçilerin Bayi ve Servis ağının 
genişliği ve profesyonelliği, yetkinliği en 
önemli kriterler olarak gözlemlenmelidir. 
Konaklama sektörü hem ülkemiz; hem 
de, bizler için çok önemli bir yere sahip. 
Umarım, pandeminin etkileriyle birlikte, 
pandemi dışında gelişen farklı unsurları da 
mümkün olduğunda doğru yöneterek 2022 
yılında hep birlikte yüksek potansiyelimizi 
en verimli şekilde kullanırız. Bu konuyu 
desteklemek için elimizden gelen en iyisini 
yaparak her anlamda fark yaratmaya devam 
etmek en önemli ilkemiz olacaktır.

Global veya lokal anlaşmalı olduğumuz farklı 
kategorideki otellere en iyi hizmeti verebilmek 
için sürekli yatırım yapıyoruz

Çağan Günay / Kärcher Profesyonel 
Bayi Kanalı Satış Direktörü
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Unilever Ev Dışı Tüketim olarak 20 yıldır 
Türkiye’de ev dışı tüketim kanallarının 
vazgeçilmez çözüm ortağı olma amacıyla 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne 
kadar yemek ve içecek kategorilerinde 
yenilikçi ve standartları yükselten, zaman 
kazandırarak verimliliğe katkı sağlayan 
ürünlerimiz Knorr, Hellmann’s, Calve 
ve Carte d’Or ile mutfak çalışanlarının 
ve operatörlerin hayatına dokunduk. 
Geçtiğimiz yıl da aynı hizmeti hijyen 
uzmanlığımızla birleştirdik, ev dışı 
temizlik pazarına Cif ve Domestos 
Professional ürünleri ile yeni bir sayfa 
açtık. Tüketicilerin yeme içme noktalarını 
tercih ederken belirleyici etkisi olan 
‘temizliğin’ işletme sahipleri için önemi 
artarken, ‘Profesyonel Temizlikte 
Uzman Güç’ mottosuyla Ev Dışı Temizlik 
kategorisine de giriş yaptık. Temizlik 
ve hijyen markamız olan Unilever 
Professional’ın ürün portföyü içerisinde 
yer alan Domestos ve Cif gibi Türkiye’nin 
en sevilen temizlik markalarının 
profesyonellere özel formülize edilen 
varyantlarını otel işletmelerine 
sunuyoruz. Unilever Professional ile 
operatörlerin zaman ve enerjilerini daha 
verimli kullanabilmesine, tüketicilerin de 
tıpkı evlerindeki gibi dışarıda da gönül 
rahatlığı ile vakit geçirebilmesine katkı 
sağlamak istiyoruz. Yasal mevzuatlarla 
uyumlu olan, dermatolojik olarak teste 
tabi tutulan ve operatörlerin ihtiyaçlarını 
da dikkate alarak ürettiğimiz Unilever 
Professional ürünleri sayesinde, 
işletmelerinin farklı noktalarında 
temizlikte profesyonel sonuçlar, kesin 
ve kalıcı çözümler yakalamak isteyen 
operatörlerin de Unilever’in hijyen 
uzmanlığından faydalanmasını sağlıyoruz.  
Ayrıca pandemi döneminde doğal olarak 
öncelik kazanan temizlik konusunda 
tüketici cephesinde de çok sevilen Cif ve 
Domestos markalarımızla kurduğumuz 
güçlü güven bağını, işletmelerin de kendi 

tüketicileriyle olan bağına taşımasına 
katkıda bulunuyoruz. 

Misafirlerin görebildiği alanlarda, 
ortak kullanılan yerlerde temizlik 
göstergeleri ilk bakışta otellerin 
oluşturduğu kalite ve güven algısı için 
oldukça önemlidir
Oteller için temizlik ya siyahtır ya da 
beyaz. Maalesef gri gibi bir ortası yoktur. 
Çünkü temiz olduğunu düşünmediğimiz 
bir otele bir daha gitmez, hatta 
çevremize de ‘Aman oraya gitme’ 
gibi uyarılarda bulunuruz. Bu yüzden 
misafirlerin görebildiği alanlarda, ortak 
kullanılan yerlerde temizlik göstergeleri 
ilk bakışta otellerin oluşturduğu kalite ve 
güven algısı için oldukça önemlidir. Ama 
bundan daha da önemli bir kısım daha 
var. O da misafirlerin görmediği yerler, 
mutfaklar, arka alanlar… Buralar da hem 
misafir memnuniyeti hem de insan sağlığı 
için en az ortak alanlar kadar dikkat 
edilmesi gereken noktalardır. Çünkü 
göz ardı edilse de etkisi büyük olan bu 
noktalara gösterilen özen müşterinizin 
bir sonraki tatili için yine sizi tercih 
etme sebebidir. Hepimizin odağında 
hem misafirlerin hem de çalışanların 
sağlık ve güvenliğinin olması işin kritik 
noktası. Hijyenin hayatımız için ne kadar 
büyük bir değer yarattığını pandemi 
sürecinde hep birlikte net bir şekilde 
gördük. Bu çerçevede turizm tesislerinde 
ortak alanların ve misafirlerin vakit 
geçirdiği noktaların genel temizliği 
kadar görülmeyen yerlerin, özellikle 
mutfakların temizliği de oldukça 
önem taşıyor.  Bu konuda her alan 
için değişen temizlik ihtiyaçlarına özel 
olarak geliştirilmiş ürünler kullanmaya 
özen göstermek gerekiyor. Mutfak için, 
tuvalet için yer için özel hazırlanmış 
formüller, bu alanların ihtiyacına uygun 
bir şekilde doğru hijyenik çözümü 
sunuyor. Kendi işlerinin uzmanı olan 
otel yatırımcı ve yöneticilerinin, temizlik 
konusunun da kendi uzmanından destek 
almalarını tavsiye ederim. Çünkü doğru 
temizlik ekipmanları sadece etrafı 
temizlemekten çok daha fazlasını sunar. 
Operatörlerin zaman ve enerjilerini daha 
verimli kullanabilmesine katkı sağlar, 
uzmanlığıyla güven verir. Tüm bunları 
yaparken geniş portföyüyle de her 
ihtiyaca cevap verir. 

Unilever Professional ürünlerimizi koku, iz, 
durulama kolaylığı gibi işletmeler için önem 
taşıyan noktalarda özel patentli teknolojiler 
kullanarak geliştiriyoruz
Pandemi sürecinde ‘Destekle, İlham Ver, Geliştir’ 
olarak ifade ettiğimiz marka amacımız ışığında 
ortaya koyduğumuz projeler ve servislere bir 
yenisini daha ekledik; tüketiciler tarafından çok 
sevilen ev bakım markalarımızdan güç alarak 
Unilever Professional ürünleriyle ev dışı temizlik 
pazarına yepyeni bir soluk getirdik. Unilever 
Professional ile tüm operatörlerin kişisel 
kullanımlarından aşina olduğu ve kalitesine 
güvendiği Domestos ve Cif markalarını 
profesyonel kullanımla buluşturduk. Doğru ürün 
boyutlandırması, güçlü performansı sayesinde 
hızlı ve etkili sonuçlarıyla operatörlerin hayatını 
kolaylaştırıyor, en önemli ihtiyaçlarından 
biri olan temizlik ürünleri için çok değerli bir 
portföy sunuyoruz. Unilever Professional 
ürünlerimizi koku, iz, durulama kolaylığı gibi 
işletmeler için önem taşıyan noktalarda özel 
patentli teknolojiler kullanarak geliştiriyoruz. 
Unilever Professional Cif ve Domestos 
ürünlerini; toptan satış kanalı olarak yalnızca 
Metro mağazaları üzerinden işletmelerle 
buluşuyoruz. Unilever Ev Dışı Tüketim olarak 
hem gıda hem de hijyen tarafında ürünlerimizi 
geliştirirken dikkate aldığımız en önemli konu 
operatörlerimizden aldığımız geri bildirimler. 
Unilever Ev Dışı Tüketim ürünleri bugün her 
iki profesyonel mutfaktan birine ulaşıyor. 
Haliyle bu ölçekte bir erişim bize kendimizi 
geliştirmemiz ve yeniliklerimiz için çok değerli 
bilgiler de sunuyor. Ürünlerimizi geliştirirken, 
otel ve restoranların ihtiyaçlarına doğru cevap 
verebilmek adına onların da yorumlarını aldık. 
Kendi bakış açımızı operatörlerin de bakış 
açısıyla harmanladık. Ürünlerin boyutlarından 
kokularına, kıvamlarından renklerine pek çok 
konuda yorumlarını aldık. Bunlar üzerinde 
yaptığımız değerlendirmeler sonrası ürün 
geliştirme sürecimizi tamamlamış olduk.  

Unilever Professional ile tüm operatörlerin 
kalitesine güvendiği Domestos ve Cif markalarını 
profesyonel kullanımla buluşturduk

Yılmaz Tokgöz / Unilever Food 
Solutions UFS Genel Müdürü
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Öncelikle, temizlik olmadan hijyenden 
söz etmek mümkün değildir. Temizlik, 
her insanın özel ve profesyonel hayatında 
olması şart olan bir alışkanlıktır. Sağlığa 
zarar verecek ortamlardan korunmak için 
yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik 
önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. 
Çünkü temizlik ve hijyen olmadan sağlıklı bir 
yaşam sürmek söz konusu değildir. Temizlik 
sadece kirlilik belirtilerinin ortaya çıktığı 
durumlarda yapılması gereken bir uygulama 
olarak ele alınmamalıdır. Bazı temizlik 
uygulamaları sürekli ve düzenli olarak 
yapılmak durumundadır (Kişisel ve çevre 
temizliği gibi.) Temizlik basit bir iş olarak 
düşünülse de aksine çok önemlidir. Çağdaş 
dünyada insanlar ferah, temiz mekânlar, 
sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren temiz 
dinlenme yerlerini arzu etmektedirler. Bu 
nedenle de otellerde öncelikle kişilerin 
şahsi temizliğine ve sonrasında da çalışma 

alanlarının temizliğine önem verilmektedir. 
Bu iki şart oluştuğunda da yaşanabilir 
temiz ortamlar yaratılmış ve yaşam 
kalitesi yükseltilmiş, mekanlar her zaman 
kullanıma hazır hale getirilmiş, ortamdaki 
yüzeylerin, kaplamaların ömrü uzatılmış, 
mikroorganizmalardan arındırılmış güvenli, 
hijyenik bir ortam yaratılmış, bulaşıcı hastalık 
benzerlerinin yayılması engellenmiş, bakteri 
ve mikropların bulaşma riski sıfıra indirilmiş 
olur. Böylece de otele yeni gelen misafirler 
bir önceki misafirin kullandığı alanları 
temizlenmiş ve hijyenik şekilde kullanmaya 
başlayabilir, sağlıkları riske edilmeden keyifli 
bir tatil geçirerek üst düzey memnuniyetle 
otellerden ayrılabilirler.

Pandemi sonrası tüm alanlarda 
sisleme şeklinde ortam dezenfektanı 
kullanımına geçtik
Otelimizde öncelikle eğitimlerle 
desteklenerek temizlik ve hijyen 
alışkanlıkları tüm personele verilerek, 
kontrolleri sağlanır. Bunlar; kişisel temizlik ve 
hijyen kontrolü, misafir kullanım alanlarının 
temizliği ve hijyeninin kontrolü, renk 
kodlu bezlerle temizliğin önemi ve çapraz 
bulaşmanın önlenmesi, her alana uygun 
kimyasalların kullanım kontrolü, periyodik 
ve günlük temizlik standartları kontrolünün 
sağlanmasıdır. Pandemi döneminde ise; 
pandemi öncesi de genel alan WC önlerinde 
kullandığımız el dezenfektan standlarımızın 
sayısını çoğaltarak tüm otel koridor ve 
alanlarına yaydık. Pandemi öncesinde; 
genel alan, genel alan WC’ler, personel 
alanları, oda içi temizliklerde kimyasalla 

yapılan temizlikten sonra kullandığımız 
yüzey dezenfektanı vardı. Pandemi sonrası 
ise tüm alanlarda sisleme şeklinde ortam 
dezenfektanı kullanımına da geçtik. 
Kullanılan sıvı sabunlar misafir ve personel 
alanlarında antibakteriyal sabun olarak 
tercih edildi. Temizlenip dezenfekte edilmiş 
odalara yeni gelen misafirin dışında kimsenin 
girmesine izin verilmedi. 

Otelimizde öncelik, temiz personel, temiz 
otel ve temiz çevre bilinciyle kullandığımız 
temizlik ekipmanı ve ürünleridir
Dünyada ve ülkemizde değişerek gelişen 
temizlik ve hijyen standartlarına uyumlu 
temiz bir dünya, temiz bir çevre bilincini 
her gün geliştirerek doğru hizmet ve doğru 
personel ilkemizden ödün vermeden 
hizmet sektöründe en üst sıralarda yer 
almayı ilke edinmiş bir oteliz. Çevreye 
duyarlı yeşil yıldız ve yeşil anahtar sahibi 
bir tesis olduğumuz için otelimizde öncelik, 
temiz personel, temiz otel ve temiz çevre 
bilinciyle kullandığımız temizlik ekipmanı ve 
ürünleridir. Özellikle uluslararası çevre dostu 
belgesi olan firmalardan seçerek yine doğaya 
zarar vermeyecek şekilde dozaj ayarlaması 
yapılabilir ürünler tercih etmekteyiz. Bu 
anlamda tedarikçi firmalarımızdan da doğru 
alanda en az ve en doğru kimyasalla temizlik 
eğitimlerini periyodik aralıklarla alarak 
bilgilerimizi tazeleyip, varsa doğa dostu yeni 
ürünleri öğrenip kullanıma alıyoruz.

Otellerde öncelikle kişilerin şahsi temizliğine, 
sonrasında da çalışma alanlarının temizliğine 
önem verilmektedir

Oya Yazıcıoğlu / Boyalık Beach Hotel 
& Spa Çeşme Housekeeping Müdürü 
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ETS A.Ş. olarak 2003 yılından bugüne 
sirkülasyonun yoğun olduğu, hijyenin 
önemsendiği her noktada hizmet 
verebilen bir kurum olarak faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Firmamız, kurulduğu günden 
bu yana sektöründe mükemmeliyetçi 
tutumu ve profesyonel çözümleri ile fark 
yaratan, kalite yönetim sistemlerinden ödün 
vermeyen, teknolojik yeniliklerin her daim 
takipçisi ve ilk uygulayıcısı olan bir firma 
olmuştur. Çözüm merkezi odaklı olmamızın 
yanı sıra geniş müşteri portföyümüzün 
yegane sebebi hizmetimizin güvenirliliği ve 
devamlılığıdır. Temel prensiplerimizi göz ardı 
etmeksizin doğru ve güvenilir iletişimle bir 
seferlik değil, devamlılığı sağlayacak ticari 
ilişkiler kurduğumuz kurumsal markalar arka 
fonumuzu oluşturur. ETS GRUP, endüstriyel 
temizlikte girişimci ve yenilikçi olmakla birlikte 
endüstriyel temizlikte güvenin anahtarı 
olmak yolunda ilerlemekte. Sektörümüzde 
yıllardır fark yaratmaya, ayrıca marka 
bilinirliliğimizi korumaya devam ediyoruz. 
Ürünlerimiz çeşitliliğin yanı sıra yenilikçi 
çözümlerle, çevreyi koruma bilinciyle sürekli 
iyileştirilmekte. Endüstriyel temizlikte 
verimlilik ve kullanım kolaylığını sağlamakla 
beraber garantili yenilikçi ürünlerimiz ve 
hizmetlerimizle alanımızda uzmanlığımızla, 
mutlu müşteri dönüşleriyle her geçen 
gün büyüyoruz. Standartlarımızdan taviz 
vermeden sektörde ilk tercih edilenlerden 
olmamız düsturumuzdur. ETS GRUP 
Endüstriyel alanlarımız kapalı açık mekanlar 
kamu alanlarında özel şirket ve işletmelerde 
yaşam alanlarında deniz araçlarında 
üretim alanlarında maksimum uzmanlıkla 
mükemmeli sunarak hizmet sektöründe 
varlığını çözüm ortağınız olarak devam 
ettirecektir.

Dünyanın tercih ettiği nano hijyen 
temizlik ürünlerimizin kalitesiyle 
hep bir adım öndeyiz
Otellerde, Housekeeper çalışmalarına 
yönelik işletme standartlarına uygun 
kalitede temizlik ve verimliliği artırıcı 
ortak çalışmalarımızla cost çalışmalarında 
sorumluluklarını paylaşmaktayız. 20 yıllık 

deneyimimiz ile üretim kapasitemizi her 
geçen gün artırırken, önceliğimiz olan 
üretimlerimizde, arge çalışmalarımızda 
müşteri memnuniyetini destekleyen, 
kişisel hijyeni daha çok ön planda tutacak 
ürünlerin gelişimini sağlayarak standart 
temizlik anlayışının önüne geçmiş 
durumdayız. Dünyanın tercih ettiği nano 
hijyen temizlik ürünlerimizin kalitesiyle hep 
bir adım öndeyiz. Kalite standartlarımızdaki 
yükseliş, marka oluşumuz firmamızı 
güvenilir kılıyor. Özellikle bu alanda 
donanımlı olduğumuz ürünlerin en başında 
üretimini gerçekleştirdiğimiz dokuma 
kumaş olmayan nano microfiber temizlik 
bezlerimiz; bakteri üretmeyen en ağır 
kirleri bile temizleyebilen, ardında hav, toz, 
iz bırakmayan, çabuk kuruyan endüstriyel 
temizlik bezlerimiz geliyor. Bu ürünümüzle 
housekeeper’larımıza güvenli temizlik 
imkanı sağlarken, zaman kazandırıyoruz. 
Geleneksel bezlerle karşılaştırıldığında 
kullandıkları deterjan maliyetlerini azaltıp, 
güvenli,  hijyenik ve ekonomik temizlik 
sağlamaktayız. 

Pandemi sürecinde üretim kapasitemizi 
daha çok arttırdık
Özellikle global anlamda son yıllarda 
yaşadığımız pandemi kaosundan büyük 
ölçüde etkilenen otellerimizde hijyenin 
kişiselleştirilmesi güven oluşturdu. Kişiye 
özel tek kullanımlık temizlik bezleri, kağıt 
mendil kutuları, antibakteriyel alkol 
bazlı tek kullanımlık ıslak temizlik bezleri 
ve wc fırçalarına kadar birçok hijyenik 

ürünümüzle müşterilere kişisel güvenli 
alanlar oluşturduk. Otel misafirlerinin 
konforlarında bu anlamda memnuniyet 
dönüşlerini housekeeper’larımızın aracılığı 
ile almaktayız. ETS A.Ş. 20 yıllık birikimle 
hijyenik ürünlerin üretimini gerçekleştirmesi 
dolayısıyla alt yapı olarak donanımlıdır. 
Bu anlamda pandemi sürecinde üretim 
kapasitemizi daha çok artırdık ve var olan 
ürünlerimizin tanıtımlarını, bilinirliliklerini 
artırmak için çalışmalar yürüttük. Sistemde 
olan yeni nesil temizlik bezlerimizin, alkol 
bazlı ıslak temizlik bezlerimizin bilinirliliğini 
artırdık. Bu süreçte otellerden talep edilen 
ürünlerimizin donanımları, sertifikaları, 
sürdürülebilirlik garantileri, gıda temas 
onaylı, antibakteriyel, antialerjik, kişiye 
özel hijyenik ürünler olmaları ile çeşitli 
uluslararası akrediteleri gösteren belge ve 
sertifikalarımız; üretici kimliğimizle ön planda 
tutulmamızı sağladı. Turizm tesislerinde 
temizliğe ilişkin ürünlerin devamlılığı 
ve akreditelerinin olması gereklidir. 
Ayrıca temizlik ürünlerinin antibakteriyel 
özelliklerde olması, hijyeni muhafaza etmesi 
dikkat edilmesi gereken unsurların başında 
gelmektedir. Otel yatırımcı ve yöneticilerine 
pandemi ile geleneksel temizlik anlayışının 
değiştiği süreçte doğru kalitede ürünü temin 
etmelerini, uygulamalarda yeniliklere açık 
olmalarını tavsiye etmekteyiz.

Turizm tesislerinde temizliğe ilişkin ürünlerin 
devamlılığı ve akreditelerinin olması gereklidir

Hüseyin Yılmaz / ETS Endüstriyel 
Temizlik Sistemleri A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı  
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2008 yılında İstanbul, İkitelli Organize 
Sanayide kurulan ve kurulduğu günden 
bu yana hızla büyüyen firmamız Jetwell, 
üretime başladığı ilk yıldan itibaren 
dinamik kadrosu ile küreselleşen pazarda 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını 
sürdürürken, yurt içinde katılmış olduğu 
fuarlar ve organizasyonlarla da geniş bayi ağı 
ile ürünlerinin satışına devam etmektedir. 
Endüstriyel dünyanın devamlılığına ve 
verimliliğine inanarak, ürünlerimizin 
tamamının üretiminden nihai tüketiciye 
kadar uzanan süreçte, müşteri mutluluğu 
ve çözüm odaklı olma prensibimiz; otel, 
hastane, okul, fabrika, avm, market, cafe, 
restoran, depo-antrepo gibi profosyenel 
temizliğe ihtiyaç duyan, sektöründe öncü, 
bilinen, saygın kurum ve kuruluşların kısa 
zamanda Jetwell markasını tercih eder hale 
gelmesini sağlamıştır. Jetwell olarak 15 
yıldır özellikle otel, Avm, hastane, iş merkezi 
gibi alanlara yönelik; üretimi tamamen 
firmamıza ait, yüzde 100 yerli Zemin 
Yıkama Makinası, Kat Arabaları, Temizlik 
Arabaları, Çamaşır Toplama Arabaları ve 
Buklet Ürünleri tedarik ediyoruz. Üretimini 
yaptığımız tüm ürünlerde firmamız iki 
yıl garantiyle, müşterilerine satış sonrası 
hem teknik servis hem yedek parça 
temininde güven vermektedir. Ayrıca, 
Jetwell bünyesinde bulundurduğu tüm 
ürünlerin üretimini kendi gerçekleştirmesi 
dolayısıyla kolay ulaşılabilirlik ve hızlı teknik 
servis ağı, tüm ürünlerinde çoklu adet stok 
bulundurma, uygun maliyetli ürün çeşitliliği, 
yerinde keşif yapma ve müşteri isteğine 
bağlı çözüm üretme, ürünlerde değişiklik 
yapabilme kabiliyeti, kurum ve kurumsal 
renklere uygun ürün geliştirebilme, orijinal 
yedek parça kullanımı ve tedariğinde 
kolaylık gibi birçok avantaj sunarak, müşteri 
ve mayileri ile birlikte çalışmaya, üretmeye 
ve büyümeye devam etmektedir.

Firmamız misafir konforu ve memnuniyeti 
ile ilgili çalışmalar yapmakta daha iyi, daha 
güzel ürünler üretmeye devam etmektedir
Otel temizliğinde JW-B4045 modeli 
bataryalı zemin yıkama makinası, tüm 
sert zeminlerde yüzeyleri hızlı, pratik ve 
su tasarrufu sağlayarak temizlemekte, 
böylece hem zaman hem personel hem 
de ekonomi yönünden daha verimli ve 
daha sağlıklı bir çalışma sağlamaktadır. 
Ayrıca genel alan temizliği için ürettiğimiz 
Midi Presli alüminyum modelimiz hem 
görsel hem de teknik olarak kullanımı 
kolay, misafirleri rahatsız etmeden çalışan 
bir modeldir. Otellerde temizlik amaçlı 
kullanılan malzemelerin hijyenik bir 
biçimde korunması, kullanılan ürünün 
görüntü ve ses kirliliğine sebebiyet 
vermemesi gerekmektedir. Dolayısıyla hem 
misafirlerin sağılığı hem de ürünlerin göze 
hitap etmesi önem arz etmektedir. Jetwell 
ürünlerinde özellikle bu konuya hassasiyetle 
özen göstermekteyiz. Firmamız misafir 
konforu ve memnuniyeti ile ilgili çalışmalar 
yapmakta, son kullanıcıdan alınan istekler 
göz önünde tutularak daha iyi, daha güzel 
ürünler üretmeye devam etmektedir. 
Pandemi sürecinde özellikle kullanılan 
ürünlerin daha steril ve korunaklı biçimde 
nasıl kullanabiliriz, konusu çok gündeme 

geldi. Bununla birlikte pandemi öncesinde 
olduğu gibi sonrasında da Jetwell 
ürünlerinde sağlığa zararlı herhangi bir 
malzeme kullanılmamaktadır. Bu konuda 
AR-GE ekibimiz çalışmalarına devam 
etmektedir.

Ürünü kullanan personelin de 
mutlaka belli aralıklarla eğitim 
alması sağlanmalıdır
Turizm tesislerinde, temizlik amaçlı 
kullanılan ürünlerin çok sık aralıklarla 
temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ürünü 
kullanan personelin de mutlaka belli 
aralıklarla eğitim alması sağlanmalıdır. Otel 
yatırımcı ve yöneticileri temizlik ürün ve 
ekipmanı seçiminde tedarikçi firmaya şu 
soruları sormalıdır: firma verdiği ürünlerin 
arkasında durabiliyor mu, kullanıcının 
istek ve taleplerine kısa sürede cevap 
verebiliyor mu? Eğer çalışacakları firma bu 
konularda yeteri kadar güvenilir bir firma 
ise doğru karar vermişlerdir. Jetwell; yüzde 
100 yerli üretim yapan, verdiği ürünlerin 
arkasında duran, müşterilerin taleplerini 
ve isteklerini gerçekleştiren bir firmadır. 
Aynı zamanda yurt dışına da ürettiğimiz 
ürünleri problemsiz bir şekilde ihraç eden, 
genç ama tecrübeli bir firmadır.

Müşteri mutluluğu ve çözüm odaklı olma 
prensibimiz saygın kurum ve kuruluşların kısa 
zamanda Jetwell markasını tercih eder hale 
gelmesini sağladı

Asım Emre / Jetwell 
Genel Müdürü
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Kurulduğu günden bu yana binlerce 
ürün çeşitliliğiyle profesyonellerin 
çözüm ortağı olan Eurometall, insan ve 
inovasyon merkezli yapısıyla projelerine 
hız kesmeden devam ediyor. “Her İş 
Yerinde Bir Eurometall Var” iddiasıyla 
Ar-Ge faaliyetlerine daha da ağırlık 
vererek emin adımlarla büyüyor. Güçlü 
alt yapısıyla hızlı bir şekilde büyüyen 
Eurometall; perakende depo/lojistik, 
endüstriyel ve ofis ekipmanları, horeca, 
temizlik ve hijyen ekipmanları alanlarında 
binlerce ürünle hizmet veriyor. Online 
e-ticaret platformu üzerinden gerek 
yurt içi gerekse yurt dışı müşterilerine 
sunduğu binlerce ürün çeşidi ile 7/24 hız 
kesmeden en kaliteli hizmeti vermeye 
devam ediyor. Sürekli geliştirdiği 
dijital yatırımlarıyla sektörün lideri 
konumundaki Eurometall, iş yeri ekipman 
tedarikinde Türkiye’nin en büyük online 
mağazası olma iddiasıyla bünyesinde 
barındırdığı Ar-Ge faaliyetlerine daha da 
ağırlık vererek emin adımlarla ilerliyor. 
Eurometall olarak ilham kaynağımız, 
insan ve inovasyon. Ürünlerimizi 
yenilemek ve geliştirmek hedefiyle AR-GE 
çalışmalarımıza daha da ağırlık veriyoruz. 

Eurometall olarak, pandemi sürecinde 
pek çok otelin ekipman ihtiyacını 
karşıladık ve yeniledik
Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi 
süreci ile birlikte otel ve konaklama 
hizmeti satın alan kişilerin büyük 
bir çoğunluğu, işletmelerin hijyen 
standartları ve tedbirleri uygulama 
konusundaki hassasiyetleriyle yakından 
ilgileniyor. Otel, restoran ve kafe gibi 
müşteri sirkülasyonunun yoğun olduğu 

alanlarda Eurometall, temizlik arabaları, 
çöp konteynerleri, geri dönüşüm 
kutuları, çamaşır arabaları ve kat 
servis arabaları gibi geniş yelpazedeki 
ekipmanları ile hizmet vermeye devam 
ediyor. Ayrıca kat servisi esnasında, 
otel görevlilerine oldukça efektif bir 
çalışma imkânı sağlayan minibar servis 
arabalarından gastronomi ürünlerine, 
yük ve malzeme taşıma ekipmanlarından 
depolama raflarına, ofis ve personel 
dolaplarından aydınlatma ekipmanlarına, 
hatta ofis ve bekleme koltuklarına kadar 
benzersiz birçok kategoride Horeca 
sektörüne ekipman desteği sağlıyor. 
Pandemi süreciyle birlikte her alanda 
olduğu gibi otellerde de temizlik ve 
hijyenin önemi katbekat arttı. Eurometall 
olarak, pandemi sürecinde pek çok 
otelin ekipman ihtiyacını karşıladık ve 
yeniledik. İnsan sağlığına karşı duyulan 
hassasiyetin had safhada olduğu bu 
dönemde hijyene dayalı ekipmanlarımız 
ile ön plandaydık. Otellerde misafirlerin 
ağırlandıkları odalarda günlük çarşaf ve 
havlu değişimine hızlı ve pratik çözümler 
getiren çamaşır arabaları en yoğun 
talebin olduğu ürünler arasında yer aldı. 
Tekerlekli tasarımı sayesinde otel odası 
için gerekli çarşaf, havlu gibi çamaşırların 
taşınması ve toplanmasında sıklıkla 
tercih edilen bu ürün ile hijyen sağlamak 
istediğiniz tüm alanlarda kolaylıkla 
hareket edebilir ve temizliği çok daha 
konforlu hale getirebilirsiniz. Ergonomik 
bir temizlik imkânı sunan tekerlekli 
çamaşır arabası, dayanıklı ürün yapısı 
sayesinde işletmelere uzun yıllar hizmet 
eder. Otellerde kat temizliği esnasında 
temizlik sürecini çok daha efektif hale 
getiren kat servis arabalarında ise; 
çarşaf koyma rafları, kirli çarşafları 
toplayabilmek için kirli torbası bulunması, 
katlanabilir yan kollara sahip olması gibi 
sahadaki süreci en etkin şekilde yöneten 
ekipman tedarikini sağlayarak, ihtiyaca 

yönelik optimum çözümler ürettik. Çöp 
toplama bölümünde yer alan özel kapaklı 
alan sayesinde temizlik yapılan alanlara 
kötü koku ve bakteri yayılımı engellenen 
kat servis arabası, yanlardaki özel koruma 
tekerleri sayesinde çarpma ve darbelere 
karşı hem temizlik yapılan alanın hem 
de arabanın zarar almasını engellemek 
amacıyla tasarlanmıştır.

Müşterilerin temizlik hizmetlerinden 
memnun kalmasının otel işletmelerinin 
tercih edilebilirliğine katkı sağlayacak 
hususlardan olacağı muhakkaktır
Turizm tesislerinde ve otellerde 
temizliğin misafir konforuna ve 
memnuniyetine etkileri önemli bir 
konu… COVID-19 mücadelesi ile beraber 
bazı sektörler ekonomik açıdan büyüme 
imkânı yakalarken, özellikle hizmet 
sektörüne yönelik faaliyet gösteren 
işletmeler için oldukça zorlu ve yıpratıcı 
bir dönem oldu. Ekonomiye ciddi katkılar 
sağlayan Horeca sektöründe sıkı sıkıya 
bir mücadele yaşandığını hep birlikte 
deneyimledik. Turizm endüstrisini önemli 
derecede etkileyen unsurların başında 
müşteri memnuniyeti gelir. Bu konuda 
yapılan araştırmalara göre, özellikle 
pandeminin de etkisiyle birlikte otel, 
restoran, cafe gibi turizm tesislerinde 
temizliğin müşteri memnuniyetine olan 
etkisi önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıktığını görüyoruz. Müşterilerin 
temizlik hizmetlerinden memnun 
kalmasının otel işletmelerinin tercih 
edilebilirliğine katkı sağlayacak 
hususlardan olacağı muhakkaktır. 
Müşterilerin bu beklentilerini karşılayan 
turizm tesisleri müşteri memnuniyetini 
sağlamakta başarılı olacaktır. Son olarak 
otel yatırımcı ve yöneticilerinin temizlik 
ürün ve ekipmanı seçiminde hangi 
noktalara dikkat etmeleri gerektiği 
konusuna değinmek isterim. Burada en 
önemli konu doğru ürün ve ekipmanları 
seçmektir. Tercih edilecek ürünlerin 
kullanımı kolay, ergonomik, hızlı ve 
pratik çözümler sunan ekipmanlar olması 
gerekmektedir. Bu kapsamla birlikte 
firma olarak ekipman tedariki esnasında 
binlerce işletmenin bizi tercih etme 
nedenlerinden biri de ihtiyaç duyduğu 
alanda en uygun ekipmanı avantajlarla 
dolu online mağazamız üzerinden sadece 
bir tık ile kolay ve hızlı bir şekilde bizden 
sağlayabilmeleridir. 

Ürünlerimizi yenilemek ve geliştirmek hedefiyle 
AR-GE çalışmalarımıza daha da ağırlık veriyoruz

Emre Ergün / Eurometall 
Pazarlama Satış Yönetmeni
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RÖPORTAJ

Öncelikle, Mercedes-Benz’in turizm 
sektöründeki ürün ve hizmetleri hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Mercedes-Benz olarak yolcu taşımacılığında 
yıllardır lideriz. Bu alandaki yolcu grubu, 
ağırlıklı olarak turizm ile ilişkili. Türkiye’deki 
yolculuğumuzda hem Sprinter hem de Vito 
modellerimizle en istikrarlı seçenekleri 
sunuyoruz. Sprinter’i 1996’dan, Vito’yu 
ise 1997’den itibaren aralıksız satışta 
tutarak turizm dendiğinde akla ilk gelen 
modellerden ikisine sahibiz. Mercedes-Benz, 
ticari araç dünyasına yön veren ve hızla bir 
referans model haline gelen ticari aracı 
Sprinter’i 1995 yılında tanıttı. 1996 yılında 
Türkiye pazarında ilk olarak satışına başlanan 
Mercedes-Benz Sprinter, 2022 yılı itibarıyla, 
26 yıldır Türkiye yollarında. Mayıs 2019 
itibarıyla Sprinter’in üçüncü nesline geçtik. 
1996 yılında dünya lansmanı yapılan Vito’yu 
1997 itibarıyla Türkiye’de satmaya başladık. 
1997’den günümüze geçen 25 yılda, 3 
farklı nesilde Vito satışı gerçekleştirdik. 
8+1 segmentinde konforun ve güvenliğin 
yıldızı oldu. 8+1 segmentinin yanı sıra yük 
taşımacılığına yönelik “Panelvan” ve yarı 
koltuk-yarı yük alanı sunabilen “Mixto” 
tipleriyle de Mercedes-Benz Vito ile ticari 
araç dünyasına yön verdik. 

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari 
Araçlar grubu portföyünde hangi araçlar 
yer alıyor? Kullanım alanlarıyla ilgili bilgi 
paylaşabilir misiniz?
Mercedes-Benz Vito, 25 yılda 40 bin adedi 
aşan satış rakamına ulaştı. Vito, 2019’da 
bin 558, 2020’de bin 579 ve 2021’de de 
2 bin 3 adetlik satış rakamlarına ulaşarak 
9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan 
aracı unvanını yıllardır elinde tutuyor. Vito 
Tourer, 7 yıldır bu segmentteki liderliğini 
sürdürüyor. Günümüzde Vito; Vito Tourer 
olarak 136 ile 237 HP aralığındaki güç 
seviyelerinde, dört tekerlekten çekiş 
opsiyonuna da sahip, geniş kullanıcı kitlesine 
hitap edebildiğimiz bir yıldız konumuna 

geldi. Vito Tourer’in bu başarısı, yıllardır 
9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan 
aracı olmasıyla taçlanıyor. Pandeminin 
etkilerinin azalmasını beklediğimiz bu yıl, 
canlanan turizm sektörünün en etkin destek 
araçlarından birinin bir kez daha Mercedes-
Benz Vito Tourer olacağına inancımız 
tam. 25 yıldır hem satın alırken hem de 
kullanırken müşterilerimize avantaj sağlayan 
Mercedes-Benz Vito için en iyi hizmet ve 
kampanyalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 
Diğer yandan Premium segmentte ‘Eşsiz. 
V Ötesi…’ sloganıyla Yeni Mercedes-Benz 
V-Serisi modelimiz bulunuyor. Motor ve 
donanım seçeneklerinde güncellediğimiz 
Vito Tourer modelimizde 237 HP’lik 
yeni güç seviyesini sunduk, donanım 
ve güç seviyelerinde de güncellemeler 
gerçekleştirdik. Elbette yolcu taşımacılığının 

referans modeli Sprinter’den de bahsetmek 
isterim. 2018’de ilk olarak gösterilen 
üçüncü nesil Sprinter’i, Mayıs 2019’dan 
itibaren Türkiye yollarında “Sprinter Sana 
Yakışır” sloganı ile satışa sunduk. Teknolojik 
özellikleri ile segmentine farklı bir boyut 
kazandıran Yeni Mercedes-Benz Sprinter’de; 
Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak 
üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın 
kombinasyon tercih edebiliyorsunuz. Yeni 
Sprinter Minibüs’te ilk aşamada 13+1’den 
22+1’e kadar koltuk seçenekleri, yenilenen 
yolcu koltuklarında her koltuk sırasına ait 
USB girişleri, yenilenen klima sistemi ve 
“Aktif Fren Asistanı” ile konforlu ve güvenilir 
taşımacılığın kuralları yeniden belirlendi. 
Tüm jenerasyonlarında güvenlik alanındaki 
standartları belirleyen Mercedes-Benz 
Sprinter, 2019 itibarıyla satılmaya başlanan 

Tufan Akdeniz / Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi

“Hafif ticari araç pazarında geçen yıl toplam 6 bin 100 satış 
gerçekleştirerek 2020’deki rakamımızı yüzde 17,87 artırdık”

Yolcu taşımacılığında alanının önde gelen firmalarından Mercedes-Benz, Sprinter ve Vito modelleri ile turizm alanındaki 
faaliyetlerini sürdürüyor. 2021’de 6 bin 100 adet satış gerçekleştiren firma, 2022’de ise turizm sektöründeki hareketliliğe 
bağlı olarak bu rakamların üstüne çıkılacağını öngörüyor. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra 
Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz ile markanın turizm taşımacılığındaki yeni modelleri ile 2022 plan ve beklentilerini konuştuk.
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güncel neslinde çıtayı yeniden belirledi. 
Mesafe takip sistemi DISTRONIC, “Aktif 
Fren Asistanı”, “Aktif Şerit Takip Asistanı” 
ve yorgunluk uyarısı “ATTENTION ASSIST” 
gibi elektronik asistanlar sürüş güvenliğinde 
sürücüye destek oluyor. Bu donanımlara ek 
olarak, görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran 
“Geri Görüş Kamerası”, 360 derece görüş 
açısına sahip modern park yardımcısı ve 
ön cam silme işlemi esnasında maksimum 
görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi 
Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte 
sunduğumuz yeni sürüş destek sistemleri. 

Turizm sektöründeki pazar payınız nedir? 
Mercedes-Benz’in yolcu taşımacılığındaki 
konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Pandeminin gölgesinde geçen 2020’den 
sonra 2021’de satışlarımız arttı. Sadece hafif 
ticari araç pazarında geçen yıl toplam 6 bin 
100 satış gerçekleştirerek 2020’deki 5 bin 
175 adetlik satış rakamımızı yüzde 17,87 
artırdık. Bu sonuçlarla bir kez daha faaliyet 
gösterdiğimiz segmentlerdeki liderliğimizi 
sürdürdük. Vito Tourer bir kez daha 9 kişilik 
araç kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. 
Yeni Sprinter modelimiz ise aralıksız biçimde 
yolcu taşımacılığı yapan şirketler tarafından 
sipariş edilerek geçen sene de minibüs 
kategorisinin en fazla satılan aracı oldu.  

Turizm sektöründeki yolcu taşımacılığında 
Mercedes-Benz sizce neden tercih ediliyor?
Yolcu taşımacılığındaki en istikrarlı modelleri 
sunmamızın haricinde hem satın alırken 
hem kullanırken hem de satarken en iyi 
teklifleri veriyoruz. İşletmeci tarafındaki 
bu avantajlarımıza ek olarak, özellikle 
turizm alanında öncelikli olarak markamız 
araçlarından yana tercihler gerçekleşiyor. Bu 
da ticarette öne çıkmak isteyen markaların 
yatırımlarını bizden yana kullanmasına 
katkı sağlıyor. Bütün bunlar tesadüfen olan 
şeyler değil. Tüm modellerimizdeki sürücü 
ve yolcu konforu kadar üst düzey güvenlik 
özelliklerimiz ve düşük yakıt tüketiminden 
kaynaklı işletme maliyetlerimiz de bu 
seçimleri etkiliyor. 

Dünya genelinde pandemi şartlarının 
hafiflemesiyle birlikte bu sene turizmde 
önemli bir hareketlilik, Türkiye’ye gelen 
turist sayısında ise önemli ölçüde artış 
gerçekleşmesi bekleniyor. Bu hareketliliğin 
yolcu taşımacılığına etkisi ne boyutta 
olacaktır? Bir değerlendirme yapabilir 
misiniz?
Belirttiğiniz gibi pandemiden sonra 2022’nin 
turizmde canlanma yılı olmasını bekliyoruz. 
Bu süreç zarfında yatırımlarını sürdüren 
şirketler avantajlı olacakken, 2022’de de 
yolcu taşımacılığı yapan şirketlerin artan 
talebi karşılamak için Yeni Sprinter veya Vito 
Tourer gibi modellerimize yönelik talebine 
daha fazla tanık olabiliriz. Benzer bir biçimde 
hayatın eski düzenine yaklaşmasıyla beraber 
ertelenen alımlarla, sadece turizm alanında 
değil okul servisleri ve çalışanların ulaşımının 
sağlandığı araçlarda da artış bekliyoruz.  
Turizmdeki bu artış beklentisi, Mercedes-
Benz’in Hafif Ticari Araçlar grubuyla ilgili 
satışlara ne ölçüde yansıdı? Bu sene için 
ortalama kaç adetlik yeni araç satışı yapıldı?
Hafif Ticari Araçlar grubunda Ocak-Nisan 

ayları toplamında bin 310 satış yaptık. Yıl 
sonunda geçen yılın üzerinde bir satışa 
ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bunda, araç 
bulunabilirliği en büyük etkiye sahip.

Turizme dönük ticari araçlarınızla 
ilgili ağırlıklı hangi bölgelerden talep 
alıyorsunuz?
Türkiye geneline yaygın satış ve servis 
hizmetlerimiz aralıksız sürüyor. Söz konusu 

turizm olunca İstanbul, Antalya, İzmir ve 
Muğla illerinden yoğun talep alıyoruz.
Genel olarak siz mi müşterilere 
ulaşıyorsunuz, müşteriler mi size ulaşıyor? 
Satış portföyünüz nasıl oluşuyor?
Her iki türde de gelişiyor. Ancak şunu gururla 
söyleyebilirim ki; Mercedes-Benz Hafif Ticari 
Araçlar olarak güven duyulan bir şirketiz. 
Hem Sprinter hem de Vito modellerimizi 3 
nesildir tercih eden iş ortaklarımızın sayısı 
oldukça fazla. Yolcu taşımacılığında yatırımlar 
yapılırken hesaplamalar sonucunda ibre 
ağırlıklı olarak bizi gösteriyor. Bu istikrarın 
devamı için elimizden geleni yapıyoruz. 
Bizim için kısa dönemli başarılar yerine uzun 
soluklu birliktelikler önemli.

Mercedes-Benz’in piyasaya sürmeyi 
planladığı yeni araçlar, yeni modeller 
bulunuyor mu?
Son 3 yıldır yeniliklerimizi ardı ardına pazara 
sunduk. 2019’da üçüncü nesil Sprinter 
satışlarına başladık. 2020’de Vito Tourer, 
makyajlayarak iddiamızı arttırdık. 2021’de 
de 237 HP’lik Vito Tourer satışına başladık. 
2021’de ayrıca Yeni V-Serisi ile bu alandaki tek 
Premium seçenek ülkemize geldi. Mercedes-
Benz Hafif Ticari Araçlar dünyasında mevcut 
durumda ya da yakın gelecekte EQT ve 
EQV gibi tamamen elektrikli araçlarımız da 
var. Elektrikli modellerimizi satışa sunmak 
için gerekli hazırlıkların tamamlanmasını 
bekliyoruz.
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Elektrikli araç imalatı amacıyla kurulmuş 
olan Deta Makine, üretimlerini Çorum’da 
gerçekleştiriyor. Firmanın ilk ürünleri olan 
golf araçlarını ANFAŞ Otel Ekipmanları 
Fuarı’nda tanıttıklarını belirten Deta Makine 
Firma Kurucusu, Makine Mühendisi Şükrü 
Demirbaş, yeni geliştirdikleri araçlarla 

sektörde faaliyetlerine devam etmeyi 
hedeflediklerini aktardı. Bu doğrultuda piyasa 
ihtiyaç ve isteklerine göre iki yeni modeli 
ürün portföylerine eklediklerini anlatan 
Demirbaş şunları söyledi: “Bu araçlardan 
biri, üretimini yapıp müşterilerimize teslim 
etmeye başladığımız açık kasa modeli, diğeri 
ise üretimin son aşamasında olan kapalı 
kasa modelimiz. Her üç model de turizm 
bölgelerindeki engebeli arazilerde yük ve yolcu 
taşıyabilmek için performans gerekliliğinden 
dolayı 5 yıl garantili, 19 Kw güç değerlerine 
ulaşabilen elektrik motoru kullanıldı. Bununla 
birlikte araç ana sistemleri (motor, batarya, 
sürücü, diferansiyel) birbiri ile ve araç 
kapasitesi ile uyumlu olarak projelendirilmiştir. 
Araçlarımızın maksimum hızı 25 kilometre. 
Menzilleri ise 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. 
Burada farklı opsiyonlarda batarya kapasiteleri 

mevcut. Şarj süreleri ise 7-9 saat... Ayrıca 
rejeneratif, elektro manyetik ve hidrolik fren 
sistemleri bulunuyor. Müşteri isteğine göre 
Lityum veya Kurşun asit batarya opsiyonlarımız 
mevcut. Açık kasa kamyonet turizm sektöründe 
farklı gereklilikler ile son yıllarda daha fazla 
ihtiyaç haline geldi. Aracımız yaklaşık 500 kg 
yük taşıma kapasitesine sahip, alüminyumdan 
yapılan kasa ile imalatı yapılarak hem şık hem 
hafif bir yapı elde edildi. Kapalı kasa (piyasada 
Frigo kasa olarak da adlandırılmaktadır) 
aracımız izolasyonlu paneller kullanılarak, 
müşterilerimizin taşımak istediği soğuk 
veya sıcak malzemeleri en az ısı değişimi ile 
ulaştırmalarını sağlamaktadır.”

Deta Makine, yeni elektrikli araçlarıyla turizm 
bölgelerindeki ihtiyacı karşılamayı hedefliyor

Şükrü Demirbaş

Daikin’in yeni tesisi ile ihracatı 100 milyon Euro daha artacak

Daikin Türkiye, 13 milyon Euro yatırım bedeline 
sahip VRV teknolojili dış ünite üretim tesisini 
açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ın katılımı ile gerçekleşen merkezi 
iklimlendirmede çığır açan VRV teknolojisini 
kullanan dış ünitelerin üretim tesisinin açılış 
törenine üst düzey birçok bürokrat da katıldı. 
Daikin Türkiye, 25 Mayıs 2022 tarihinde 
Hendek’teki fabrikasında devreye aldığı yeni 
VRV üretim tesisi ile 2021 mali yılı sonuçlarına 
göre 262 milyon Euro olan ihracatını 100 milyon 
Euro daha artıracak. Son teknolojiyle donatılarak 
4 ayda tamamlanan ve 13 milyon Euro yatırım 
maliyetine sahip olan üretim tesisi, yıllık yaklaşık 
50 bin adet VRV dış ünite üretiminin yanı sıra 200 
mavi yakaya da istihdam sağlayacak. Üretimin 
yüzde 30’u iç pazarda değerlendirilirken 
yüzde 70’i de Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye 
bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, 
Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC’ye 
ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı 

sağlayacak. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış 
üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek 
sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak 
kabul görüyor.

Mustafa Varank: "Daikin Türkiye, Daikin 
Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan 
Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını 
yakalamış olacak”
Daikin Türkiye Hendek Üretim Tesisleri’nde 
gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 
merkezi konumu, güçlü finans sistemi, istikrarlı 
makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle 
yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı 
olduğunu bildirdi. Varank, VRV Üretim 
Tesisindeki üretim teknolojisinin, Japonya'dan 
sonra Türkiye'de kullanıldığının altını çizerek, 
"Daikin Türkiye, Daikin Belçika'dan sonra bu 
alanda üretim yapan Avrupa'nın ikinci büyük 
VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak. 
Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir 
performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen 
yıl gerçekleştirdiği 260 milyon Euro’yu geçen 
ihracatıyla sektöründe Türkiye'nin ilk 100 
ihracatçısından birisi konumunda. Yeni ve 
yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere 
şirket bünyesinde Bakanlık desteğiyle kurulan 
bir AR-GE merkezi olduğunu da memnuniyetle 

ifade etmek istiyorum" dedi. Daikin Türkiye 
Üretim Tesisi açılışında konuşan Daikin Avrupa 
Başkanı Toshitaka Tsubouchi, “2011 yılında 
Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup 
şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye 
firmasını kurduk. O dönemden günümüze dek 
Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için 
satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek 
fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya 
ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını 
güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız 
devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra 
da devam edecek” ifadelerini kullandı.  Yeni 
VRV Üretim Tesisi’nin devreye alınmasıyla 
ilgili açıklamalar yapan Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder şunları söylesi: “Daikin, mucidi 
olduğu VRV sistemlerini teknolojik gelişmeler 
ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda 
sürekli güncelleyerek geleceği kurgulamaya 
devam ediyor. Sakarya Hendek'te üretmeye 
başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme 
sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe 
sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji 
tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde 
çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan 
bu sistemlerin, Hendek Üretim Tesislerimizde 
üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim 
Tesisi’ne hem de ülkemize duyulan uzun vadeli 
güvenin çok önemli bir göstergesidir” dedi.

Daikin Türkiye, İSO 500’de 41 basamak birden yükseldi  
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’ndaki yerini bu yıl 41 basamak birden yukarı 
taşıyan Daikin Türkiye, 111’inci sıraya yerleşti. 98 yıllık köklü geçmişi ve geniş ürün gamı ile dünya iklimlendirme sektörüne liderlik eden Daikin, 
Türkiye’nin 500 büyük dev şirketi sıralamasında 2021 yılı itibarıyla 111’inci sıraya yerleşerek istikrarlı büyümesini sürdüreceğinin sinyallerini vermiş 
oldu.

Turizm İşletme & Yatırım Dergisi’nin 13’üncü sayısında Deta Makine’nin firma ismi sehven Reta 
Makine olarak yazılmıştır. Düzeltir, özür dileriz.
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TP-Link®, kurumsal ağ projelerinde ağ omurgalarında gereksinim 
duyulan fiber ağ anahtarları (switch) geliştirdi ve Türkiye’de 
satışa sundu. Tamamı 10G fiber (SFP+) giriş yuvasına sahip olan 
ağ anahtarları, merkezi bulut yönetim yazılımı olan Omada SDN 
destekli. Şu anda satışa sunulan TL-SX3008F ve TL-SX3016F model 
fiber switch’ler, tamamı 10G SFP+ giriş yuvasına sahip. TL-SX3008F 
modelinde 8 adet, TL-SX3016F modelinde ise 16 adet SFP+ girişi 
yer alıyor. 10G desteği olan bu giriş yuvalarından aynı zamanda 1G 
desteği de almak mümkün. Tamamının fiber giriş yuvası olması, 
ağ projelerinde önemli avantaj sağlıyor. L2+ yönetilebilen switch 
olan ürünler, yüksek bant genişliği ve engellenmeyen anahtarlama 
kapasitesi (ilk modelde 160 GB/sn, diğerinde 320 GB/sn) sunuyor. 
Küçük, orta ve büyük işletme ağları için ideal olan fiber switch’ler, 
Wi-Fi 6 teknolojisinin avantajlarını kurumlara sunuyor. PoE 
cihazlarını sorunsuzca ve 10G hızda bağlayabilen ürünler ile yüksek 
hızlı, güvenilir ve güvenli bir kurumsal ağ oluşturuluyor. Birbirini 
destekleyen iki adet güç kaynağı ile güvenilir ağ mimarisi için ideal 
bir çözüm olan TL-SX3016F modeli,  gelişmiş L2+ ve L3 özelliklerine 
sahip. Bu sayede ölçeklenebilir ve sağlam bir ağ oluşturuyor.  TP-Link, 
bu iki fiber switch’in yanı sıra önümüzdeki aylarda 28 adet tam fiber 
girişe sahip olan TL-SG3428F modelini de satışa sunacak. Bu modelde 
SFP+ girişlerinin adedi 28’e yükseliyor ve daha çok cihazın fiber hızda 
ağa dahil olabilmesini sağlayan güçlü bir ağ omurgası oluşturabiliyor. 
Yüksek kaliteli güvenlik özellikleriyle donatılmış olan TP-Link fiber 
switchler, çeşitli ağ tehditlerine karşı koruma sağlıyor. Bunlar arasında 
IP-MAC-Port-VID Bağlama, Bağlantı Noktası Güvenliği, Fırtına 
Kontrolü ve DHCP Gözetimi bulunur. Yaygın DoS saldırılarının entegre 
bir listesi olan ürünler, bu saldırıları önlemeyi her zamankinden daha 
kolay hale getiriyor. 

Bodrum, Gümbet'in en sakin koylarından birinde 30 bin metrekarelik 
alan üzerinde kurulu, mavi bayraklı plaja sahip tesisin konfor alanları 
ve mutfaklarının havalandırılmasında Doğu İklimlendirme’nin yüksek 
verimli, bina karbon ayak izini önemli ölçüde düşüren ürünleri tercih 
edildi. Çevreye verdiği önemi bir kez daha gösteren Mirada Exclusive 
Hotel’in havası, Doğu İklimlendirme garantisinde. Konfor alanlarında, 
Doğu İklimlendirme’nin Eurovent belgesine sahip Four Seasons 
markalı, 900-100.000 m3/h debi aralığında üretimini gerçekleştirdiği 
konfor santrallerini tercih eden Mirada Exclusive Hotel, mutfak 
havalandırmasında da Doğu İklimlendirme mutfak havalandırması ürün 
grubuna güveniyor. HYH Yüksek Performanslı Davlumbazlar, Four Smoke 
Duman Yıkama Cihazları, Four Kitchen Hava Filtrasyon Cihazları ile Mirada 
Exclusive Hotel’in mutfakları Doğu İklimlendirme güvencesi altında.

Four Smoke cihazının kullanıldığı sistemlerde 
yangın ve arıza riski en aza iniyor
Baca problemi olan yerler için geliştirilen Four Kitchen Hava Filtrasyon 
Cihazları, modüler olarak üretilmekte. Modüler yapısı sayesinde parçalara 
ayrılabilen ve çalışacağı yerin farklı noktalarına konumlandırılabilen 
cihazlar, sahip olduğu Elektrostatik Filtre, UV-C lamba ve Aktif Karbon 
Filtreleri ile egzoz havasında bulunan yağlı dumanı ve kokuyu %99 
oranında filtre ederek temizler. Yüksek sıcaklığa dayanıklı plug fanları 
ile pişirme esnasında egzoz havasında oluşan yüksek ısıdan etkilenmez. 
Ayrıca sistem; egzoz havası fan elektrik motoru üzerinden geçmeyecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede minimum bakım gereksinimi ile uzun 
yıllar hizmet verir. Four Smoke cihazı ise yoğun duman ve partikül çıkışının 
olduğu kömürlü ızgara ve odun ateşinde pişirmenin yapıldığı mutfaklar 
için geliştirilmiştir. Cihaz davlumbazdan gelen duman içindeki kurum, is 
ve yağ gibi partikülleri tutmak ve hava ile birlikte taşınan alev ve kıvılcımı 
yok etmek amacıyla kullanılmaktadır. Four Smoke cihazının kullanıldığı 
sistemlerde diğer mutfak havalandırma sistemlerinin yangın ve arıza 
riskini en aza indirmektedir.

Kurumsal ağ omurgaları için 
10G Fiber Ağ Anahtarları

Mirada Exclusive Hotel’in havası 
Doğu İklimlendirme’ye emanet

İşyerleri için WiFi 6 teknolojili yeni 
erişim noktası 
Geniş ürün gamıyla kurumsal ağ çözümleri 
pazarında giderek daha büyük pay elde eden 
TP-Link®, ürün ailesine sürekli yeni modeller 
ekliyor. Her tip işletmenin ihtiyacına uygun 
çözüm sunmayı hedefleyen şirket, kurumsal erişim noktaları 
(access point) ailesine yeni üyeler ekledi. İnce ve şık tasarımıyla 
her yere kolayca monte edilebilen EAP650 serisi, aynı zamanda 
güçlü teknik ve güvenlik özelliklerine sahip. Otel, okul, AVM, 
öğrenci yurtları gibi yerler için özel geliştirilen EAP650 ve EAP653, 
bu tür ortamlarda her yerde ve kesintisiz WiFi sağlıyor. WiFi 6 
teknolojisine sahip olan erişim noktaları, çok hızlı kablosuz bağlantı 
(toplamda 2967 Mbps) sunuyor ve WiFi ağını çok daha verimli 
hale getiriyor, daha çok cihaza, daha kaliteli bağlantı sağlıyor. 
EAP650 serisi, WiFi 6 teknolojisinin getirdiği tüm avantajların 
yanı sıra farklı özelliklere de sahip. WiFi’a bağlı olanların otelde, 
işyerinde, AVM’de konumlar arasında kesintisiz bağlı kalarak 
dolaşmasını sağlıyorlar. TP-Link’in Omada Mesh teknolojisine 
de sahip cihazlar ile video akışları kesilmeden, canlı konferanslar 
bölünmeden ortam içinde dolaşmak mümkün oluyor. Omada 
Mesh teknolojisi, işletmelere erişim noktalarının montajı sırasında 
daha az kablolama yapma avantajı da sağlıyor. Erişim noktaları 
kablo gerekmeksizin Mesh teknolojisi üzerinden birbirine 
bağlanıyorlar.  Bulut destekli Omada SDN ya da ücretsiz Omada 
yönetim yazılımıyla her yerden, her zaman ve tek bir cihazdan tüm 
erişim noktalarının yönetimi mümkün oluyor. Bu da işletmelere 
yönetim maliyeti açısından çok önemli tasarruf sağlıyor. 
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En iyi tez çalışmaları Kastamonu’da belli oldu

Gastronomik Marka Kent; Balıkesir Kahvaltı Festivali 
yoğun katılım ile açıldı

10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri 
Araştırma Kongresi, Kastamonu 
Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev 
sahipliği, Atılım Üniversitesi İşletme 
Fakültesi'nin akademik desteği ile 
Anatolia Turizm Akademisi tarafından 
düzenlendi. 2002 yılından bu yana 

iki yılda bir düzenlenen ve Covid’19 Pandemisi dolayısıyla 2020 
yılında yapılamayan Kongrenin 10’uncusu 2-4 Haziran tarihlerinde 
Kastamonu’da gerçekleştirildi. Kongrede turizm alanında hazırlanmış 
yüksek lisans ve doktora tezleri ile araştırmaların raporları izleyenlerle 
paylaşıldı. Kongre, ilk günü düzenlenen “Pandemi Sonrasında 
Akademik Turizm ve Mesleki Eğitimi” konulu panel başladı. Selçuk 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ’in yönettiği panele 
University of Central Florida’dan Prof. Dr. Murat HANÇER, Ankara Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN, Kastamonu 

Üniversitesi’den Prof. Dr. Kutay OKTAY, Anadolu Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK konuşmacı olarak katıldı. Panelde, son 
iki yılda yaşanan Covid’19 Pandemisinin akademik ve mesleki turizm 
eğitimine yaptığı ve yapacağı etkiler tartışıldı. 10. Lisansüstü Turizm 
Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin ikinci günü ise yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerinin tez sunumları yapıldı. Her kongrede olduğu 
gibi 10. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nden de 
nitelikli tez çalışmaları seçici kurul üyelerinin sunumları bizzat izlemeleri 
sonrasında yaptıkları değerlendirmeler ile belirlendi. Lisansüstü Turizm 
Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin başından bu yana koordinatörlüğünü 
yürütülen Prof. Dr. Nazmi KOZAK, bu kongre ile turizm alanındaki tez 
çalışmalarının sonuçlarının paylaşılmasına ve nitelikli çalışmalar yapan 
öğrencilerin ödüllendirilmesinin amaçlandığını söyledi. Prof. Dr. KOZAK, 
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin dünyada bu 
alanda düzenlenen üç kongreden biri olarak pek çok yeniliğin öncüsü bir 
etkinlik olduğunu vurguladı.

Balıkesir’in gastronomi değerleri, Balıkesir Uluslararası Kahvaltı 
Festivali’nde vitrine çıkmaya başladı. Tadına doyulmaz lezzetleri ve 
yöresel mutfağıyla gastronomi turizminin öne çıkan rotalarından 
biri olmaya aday Balıkesir, düzenlediği Uluslararası Balıkesir Kahvaltı 
Festivali ile gastronomik değerlerini taçlandırmaya hazırlanıyor. 
Balıkesir, kahvaltı konseptiyle gastronomi alanına yeni bir soluk getirdi. 
Türkiye’yi doyuran, 50 Peynirli Şehir Balıkesir’in gastronomi dünyasında 
önemli bir yere gelmesini hedefleyen Uluslararası Balıkesir Kahvaltı 
Festivali, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği koordinasyonunda 
şehrin coğrafi işaretli ürünleri de dâhil olmak üzere yaklaşık 30 çeşit 
yöresel ürünü katılımcıların beğenisine sundu. İki yıl önce başlatılan 
“Marka Şehir Balıkesir” konseptinin devam eden adımlarından biri olan 
Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali, Balıkesir Valiliği öncülüğünde 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 
Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, 
Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğinde yürütülüyor. 
Balıkesir ve Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birlikleri, Türkiye Gastronomi 

Turizmi Derneği, TÜRSAB, ÇARO, Balıkesir Üniversitesi gibi diğer birçok 
kurumun ve paydaşın da katkı sunduğu festival kapsamında ulusal ve 
uluslararası alanda güçlü şeflerin şovları; yerel halkın, öğrencilerin ve 
profesyonellerin katılacağı yarışmalar düzenlendi. Alanında uzman 
kişilerin yer aldığı bilimsel ve teknik paneller ile tadım söyleşileri 
gerçekleştirildi. Ayrıca festival boyunca katılımcılara Balıkesir’in yöresel 
ikramları sunuldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’deki artış 
Mayıs ayında yıllık yüzde 73,50, aylık 
yüzde 2,98 olarak açıklandı. Ayrıca 
TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir 
önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 
ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
39,33 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek 

artış gösteren seçilmiş temel başlıklar kısmında paket turlar ilk 
sırada yer aldı. Buna göre Mayıs'ta paket tur fiyatları yüzde 71,4 
arttı. Paket turları yüzde 14.98 ile uçak biletleri, yüzde 14.16 
ile tereyağı fiyatlarındaki artış takip etti. Otel ve lokantalarda 
ise fiyatlar Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 5.47 artarken bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.83 arttı.

Danimarka'nın başkenti 
Kopenhag olan Uluslararası 
Çevre Eğitim Vakfının (FEE) 
2022 Mavi Bayrak ödüllerinin 
kazananları açıklandı. Ödüle 
ilişkin değerlendirmede 
bulunan Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Türkiye’de ödüllü plaj sayısının 
519’dan 531’e yükseldiğini 
duyurdu. Ersoy, Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın 
en çok Mavi Bayraklı 3'üncü ülkesi olduğuna işaret ederek, 2023'te 
uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya 
birinciliğini hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye’de Mavi Bayrak ödüllü 
plaj sayısı 531’e yükseldi

Mayıs enflasyonu açıklandı, 
en yüksek artış paket turlarda
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İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na 
Türkiye’den kabul edilen ilk şehir oldu

Cem Polatoğlu, Balıkesir Kahvaltı Festivalini yazdı

İzmir, Dünya Turizm Kentleri Federasyonu’na (World Tourism Cities 
Federation) üye oldu. Böylelikle İzmir federasyona Türkiye’den kabul 
edilen ilk şehir olarak dünya turizm kentleri arasındaki yerini aldı. 
Federasyona turizm sektöründe öncü 223 kent üye. Üye kentler 
arasında Barcelona, Paris, Amsterdam, Dubai, Moskova ve Xiamen 
de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üyelikle 
beraber İzmir’in turizm kenti olarak dünya çapında temsil edilmesinin 
önünün açıldığını söyleyerek, “Dünya çapında turizm sektörünün üst 
düzey yöneticileri ve yatırımcılarının katıldığı toplantılarda İzmir’in 
tanıtılması ve İzmir’e yatırım sağlanması için ilk adım atılmış oldu. Ayrıca 
turizm zirvelerinin İzmir’de düzenlenmesi ve diğer turizm kentlerinin 
belediyeleriyle turizm sektöründe iş birlikleri geliştirme fırsatı ortaya 
çıktı” dedi. 

"Balıkesir kahvaltısı kadar kendisine özgü, yüzde 100’ü 
yerel ürünlerle bezenmiş, endemik sebze, meyve ve 
baharatlarla donanmış bir kahvaltı sofrasına oturmadım."

Yakın dostlar bilir, turizmci olmanın 
avantajı ile 169 ülke gezdim. En iyi 
yerlerde yedim, içtim, konakladım. 
Dünyanın dört bir tarafında lüks 
otellerde çok güzel kahvaltılar yaptım, 
egzotik meyveler, içecekler ile bezenmiş 
sofralarda oturup, özel aşçılardan 
seçkin yemekler yedim. Ancak şunu 
söylemeliyim ki; Balıkesir kahvaltısı 
kadar kendisine özgü, yüzde 100’ü yerel 

ürünlerle bezenmiş, endemik sebze, meyve ve baharatlarla donanmış 
bir kahvaltı sofrasına oturmadım.

Bizde de tanınmış bazı kahvaltı noktaları vardır. Örneğin Van. Çok 
severim. Çeşit çeşit peynir ve ballarla sunulan güzel, muhteşem bir 
kahvaltıdır. Ancak safrada süt türevleri ve bal dışında Van’a özgü çok 
az ürün bulunmaktadır. Oysa Balıkesir Kahvaltısına baktığımızda, bu 
sofradaki her şeyin Balıkesir’e ait olduğunu görüyoruz. Bu, bir şehir 
için çok gurur verici olmalı.

 Bir turizmci olarak kafamda, “buraya gastronomi turları yapabilir 
miyiz?” diye düşünüyorum: Bu şehirden İzmir otobanı vasıtası ile 
günde 45 bin, yılda 16 milyon araç geçiyor, Bandırma vapuru ile 
geçiş yapanları da eklersek en az 20 milyon araç geçiyor. Yani arabası, 
otobüsü ile 50 milyondan fazla yolcu Balıkesir’den transit geçiyor? 
Peki, Balıkesir bu geçişlerden ne kadar pay alıyor? Yoksa “su akar Türk 
bakar” atasözünde olduğu gibi bundan pek bir pay almıyor mu?

Balıkesir, 50 milyon yolcudan yeteri kadar pay almıyor
Ege Akdeniz, Likya ( Gökova Akyaka Fethiye ) Turları, Karya (Marmaris 
Datça), Leodikya-Pamukkale turları, Bodrum, Marmaris ve İzmir 
geçişli turları yaparken, acaba otobandan veya Bandırma vapurundan 
indikten sonra buralarda efsane bir kahvaltı alınıp daha sonra yola 
devam edilebilir mi? Vakti olmayana, hediyelik eşya gibi buzdolabına 
uyarlı “Balıkesir Kahvaltı Seti” satılamaz mı? 100 kişiden 1’i şehirde 
kahvaltı yapsa, kahvaltı seti alsa 5 milyon ziyaretçi yapar. 

Peki, şehre dönersek; Malumunuz 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı, 
Balıkesir ilinde konuşlu. Halk, alçak uçan bu jetlerin gürültüsüne alışık. 
Biz, uçak nerede diye heyecanla gökyüzüne bakarken, Balıkesirliler 
adeta bu sesi duymuyorlar. İnsanları çok medeni, kibar. Kimse 
kimsenin hayat görüşüne, yediğine, içtiğine, giyimine karışmıyor. 
Nasıl istiyorlarsa, kimse kimseyi rahatsız etmeden yaşıyorlar. Öyle 
aç-sefil, dilenen insanları da pek görmedim. Caddeler, ara sokaklar, 
dükkanlar temiz. Çalışkan, mütevazı Vali ve Belediye başkanları 
var. İkisi de halkı dinlemesini biliyorlar. Bizler, Türkiye’de ilk defa 
düzenlenen Kahvaltı Festivali için gittik. Tüm kamu birimlerinin ve 
özellikle Kalkınma Ajansının, bu şehir için kusursuz seferberlik ilan 
edilmişçesine koordinasyon içerisinde çalıştığını gördük. Bu önemli, 
çünkü tecrübemiz bize çok başlı işlerde birinin ak dediğine diğerinin 
kara, öbürünün izin verdiğine diğerinin “yassah” dediğine çok şahit 
olduk.

Bir turizmci olarak biliyoruz ki, dünyanın en çok transit yolcusu olan 
havaalanlarından biri İstanbul Havalimanı. Senelerce, yaza yaza 
kalemler tükettik. Turist Akar Türk Bakar. Gelin, bu yolculara Dubai 
örneğinde olduğu gibi paket tur verelim.  Nihayet bu sene THY, Transit 
yolculara paket tur vermeye başladı. Balıkesir’in Tatil yörelerine olan 
rağbeti biliyoruz. Ancak biz de Balıkesir’de 4 gecelik Ege Turlarında 
en azından 1 gecesini Balıkesir şehir merkezinde geçirmeleri için 
THY gibi fırsatlar sunmalıyız. Misafirlerin bir gece kalmaları için 
nedenler yaratmalıyız. Örneğin Ören ve Müzelerin sayısını ve kalitesini 
artırmamız gerekiyor, bunun dışında restore edilmesi gereken birçok 
eski ev ve mahalleler bulunmaktadır. Ayrıca, turizmde şu altın 
kuralı unutmamak gerekiyor: “Eğlence varsa turist konaklar.” Yoksa 
tostunu yer, geçer. Mutlaka ona, gecelemesi için bir eğlence ortamı 
yaratmalıyız. 

Dünyadaki tüm şehirler Balıkesir olmak ister
Peki, Balıkesir için son bir söz söylemek istersek ne demeliyiz? 
Ben “Dünyadaki tüm şehirler Balıkesir olmak ister” derim. Başka hiçbir 
şehir yok ki tarımda, sanayide tamamen kendi kendine yetsin, her 
yerinden bereket fışkırsın, Ege ve Marmara gibi iki tane denizi olsun, 
Havası, suyu, trafiği, insanları güzel olsun. 

Şanslısınız ey BALKES’ler…
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Trabzon Ot Lezzetleri Festivali gerçekleştirildi
Trabzon Ot Lezzetleri Festivali, “Doğadan Tabağa Nineden Toruna” temasıyla GTD katkılarıyla 
gerçekleşti. Sağlıklı beslenme konusunda farkındalık yaratmak ve kültürel değerlerimizin 
korunmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Trabzon Olgunlaşma 
Enstitülüsünce Trabzon’un 13 ilçesi, 50’ye yakın köyü gezilerek gerçekleştirilen araştırma, yörenin 
mutfak kültürü hakkında güzel bir envantere dönüştü. Bu doğrultuda Trabzon Turizm Konseyi 
ortaklarından Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 
ortaklığında Trabzon Ot Lezzetleri Festivalinin “Doğadan Tabağa Nineden Toruna” temasıyla 
organize edildi. Trabzon Ot Lezzetleri Festivalinde yaklaşık 75 çeşit otun tanıtımı ve bu otlardan 
yapılan 61 çeşit yemeklerin tadımı gerçekleştirildi. 

Turizm ile ilgili en çok tartışılan 
konulardan biri olan her şey dahil 
sistemi belgesel film konusu oldu.  
Volkan Üce’nin “Otel Hayaletleri: Her 
Şey Dahil” adıyla yaptığı belgesel, film 
gösterim kanalı Mubi’de gösterime girdi. Filmde turizm sektörünün 
çarkları içinde sıkışan iki gencin öyküsü her şey dahil sistemi 
üzerinden anlatılıyor. İstanbul Film Festivali'nden mansiyon ödülü 
alan belgeselde her şey dahil sistemi uygulayan bir otelde çalışmaya 
gelen iki genç üzerinden her şey dahil sisteminin görünmeyen yanları 
anlatılıyor. Otelin personel şefinin sıra halindeki çalışanlara neler 
yapması, nasıl davranması gerektiği konusunda verdiği direktifler ile 
başlıyor. Filmin iki kahramanından Hakan, 25 yaşında, 12 çocuklu bir 
ailenin ferdi. Maddi olanaksızlıklar nedeniyle okulu bırakmış ve sosyal 
kaygısını yenebilmek, dil öğrenebilmek için otelde cankurtaran olarak 
işe başlıyor. Felsefe okumaya devam etmek isteyen Hakan, idolü kabul 
ettiği Dostoyevski ve Puşkin üzerine turistlerle konuşmaya çabalarken 
ve kur krizi yüzünden buharlaşan yurtdışı hayalleriyle her gün biraz 
daha "kaybolurken" ekonomik koşulların gençlerde yarattığı yıkımın 
simgesi olarak anlatılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdür Yardımcısı Beyhan 
Oktar, Salda Gölü’ne ziyaretçi alımında 
sınırlama getirileceğini bildirdi.  Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim 
gören iklim elçisi 25 öğrenci ve akademisyenlerle Salda Gölü’nü gezerek 
değerlendirmelerde bulunan Oktar, Salda Gölü'nün sosyoekonomik 
analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarının tamamlandığını 
açıkladı. Beyaz Adalar’da düzenlenen basın toplantısında, Salda Gölü’nün 
korunması amacıyla ziyaretçi alımında kısıtlama getirildiğini duyuran 
Oktar, "Beyaz Adalar'da yıllık 572 bin 173 kişi ile Halk Plajı'nda yıllık 280 
bin 628 kişiyle sınırlandırılması hedeflenmektedir. Bunun için de gerekli 
otomasyon sistemleri kurulmuştur ve anlık olarak alanda bulunan misafir 
sayılarını da görebilmekteyiz. Günlük ve saatlik alan için müsaade edilen 
ziyaretçi sayıları dolduğu takdirde kısa süreliğine ziyaretçi girişlerini kendi 
kontrolümüzde bekletiyoruz. Bunun amacı yapılan bilimsel çalışmalar 
doğrultusunda belirlenen sayıların aşılmamasını sağlayarak alanın 
kontrolünü sağlamaktır. Salda Gölü ve çevresini en iyi şekilde korunmak, 
gelen ziyaretçiler bakımından alanda koruma kullanma dengesini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Diğer bir hedefimiz ise Salda Gölü ve çevresini 
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kazandırmaktır" açıklamasında 
bulundu. 

Bodrum’da 2022 yılından bu 
yana kaçak ve ruhsatsız olarak 
yer alan 61 iskelenin yıkımı 
gerçekleştirildi.  Bodrum 
Belediyesi kaçak olarak yapılan ve 
özel tekneler tarafından kullanılan 
iskeleler için yıkım çalışması 
başlatmıştı. Belediye Yapı Kontrol 
Müdürlüğü, Muğla Valiliği Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 3621 sayılı kıyı kanunu ve kıyı 
kanununun uygulanmasına dair yönetmelikle getirilen yeni 
düzenlemeler çerçevesinde, sahillerde bulunan kaçak iskelelerin 
yıkımı gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan ülke genelinde tüm kıyı bandında 
uygulanması zorunlu olan iskele genelgesine göre rekreatif amaçlı 
iskeleler için başlatılan denetimler, denize girmenin mümkün 
olduğu kumluk ve çakıllık kıyı alanlarında bulunan tüm iskeleleri 
kapsıyor.

İzmir’de bu yıl 4 halk plajı 
daha mavi bayrak kazandı. 
2019’da 19 olan mavi 
bayraklı halk plajı sayısı 
böylelikle 36’ya çıktı. Özel 
tesisler de dahil olmak 
üzere kentteki mavi bayraklı 
plaj sayısı ise 66 oldu. Bu 
yıl Karaburun Mordoğan 
Mahallesi Ardıç Plajı, 
Dikili Plaj Sporları ile Aliağa Polis Plajı ilk kez mavi bayrak alan 
halk plajları arasında yer aldı. 2018 yılında mavi bayrak ödülünü 
kaybeden Seferihisar’daki Akarca Plajı, mavi bayrak ödülünü tekrar 
almaya hak kazandı. Plajın su kalitesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Mavi Bayrak Birimi tarafından düzenli olarak takip edildi. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin uygun çıkması 
üzerine plaja Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından mavi 
bayrak ödülü verildi. 

Bodrum'da kaçak ve ruhsatsız 
61 iskele yıkıldı

İzmir’de 4 halk plajı daha mavi 
bayrak kazandı

Her şey dahil sistemi 
belgesel film oldu

Salda Gölü’ne ziyaretçi 
kısıtlaması geliyor

Tunç Soyer
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Turizm İşletme & Yatırım Dergisi ǀ 06’2022

Antalya’da Almanlar 
ilk sırayı aldı
Turizmin başkenti Antalya’da turizm verilerindeki 
artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Ocak-
Nisan2022 döneminde şehri hava yoluyla ziyaret 
eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. 
2021’in aynı döneminde kenti 423 bin 773 kişi 
ziyaret ederken, 2022’de bu sayı 1 milyon 112 
bin 383 kişi olarak kaydedildi. 1 Ocak-30 Nisan 
arasında Antalya’ya en çok turist 329 bin 96 ile 
Almanya’dan geldi. Almanya’yı 150 bin 944 turistle 
İngiltere, onu 143 bin 485 turistle Rusya takip etti. 
Dört aylık periyodda hava yoluyla Antalya’ya en çok 
turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Hollanda, 
Polonya, İran, İsrail, Litvanya, Kazakistan ve Belçika 
oldu.

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 185.032 813.792 339,81%
BULGARİSTAN 159.653 679.406 325,55%
İRAN 194.384 654.631 236,77%
RUSYA FED. 552.048 490.914 -11,07%
İNGİLTERE 30.448 406.490 1235,03%
GÜRCİSTAN 46.451 265.447 471,46%
IRAK 144.050 263.014 82,59%
HOLLANDA 52.080 233.955 349,22%
AZERBAYCAN 72.790 193.124 165,32%
UKRAYNA 187.029 189.240 1,18%
FRANSA 55.371 176.339 218,47%
ROMANYA 56.029 144.996 158,79%
A.B.D. 43.822 142.139 224,36%
KUVEYT 10.466 100.626 861,46%
AVUSTURYA 22.453 67.489 200,58%

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İSVİÇRE 21.086 66.230 214,09%
İSPANYA 12.654 56.652 347,70%
LİBYA 41.296 52.751 27,74%
MISIR 20.533 52.183 154,14%
DANİMARKA 3.438 45.943 1236,33%
K.K.T.C. 3.195 37.830 1084,04%
CEZAYİR 2.928 35.601 1115,88%
ÇİN HALK CUM. 8.574 17.020 98,51%
AVUSTRALYA 1.870 14.886 696,04%
G. KORE 2.298 12.971 464,45%
JAPONYA 1.303 4.390 236,91%
S.ARABİSTAN 1.093 3.818 249,31%
DİĞERLERİ 811.399 2.255.170 177,94%

TOPLAM 2.743.773 7.477.047 172,51%

İSTANBUL'A GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI (NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 27.383 101.352 270,13%
İRAN 28.064 88.171 214,18%
RUSYA 
FEDERASYONU 53.308 60.044 12,64%

İNGİLTERE 13.517 44.696 230,67%
ABD 11.956 40.716 240,55%
FRANSA 12.902 37.335 189,37%
İSRAİL 10.067 34.776 245,45%
HOLLANDA 10.106 26.471 161,93%
ÖZBEKİSTAN 15.989 22.530 40,91%
IRAK 16.754 19.149 14,30%
AZERBAYCAN 11.206 16.863 50,48%
ROMANYA 5.076 15.670 208,71%
UKRAYNA 34.248 15.430 -54,95%
LÜBNAN 6.756 12.295 81,99%
AVUSTURYA 4.254 11.890 179,50%
ÜRDÜN 5.166 10.611 105,40%
KUVEYT 1.601 10.171 535,29%
SURİYE 4.840 9.182 89,71%
KANADA 1.882 7.714 309,88%
MISIR 4.292 7.475 74,16%
LİBYA 7.587 7.149 -5,77%
ÇİN 1.752 5.820 232,19%
GÜNEY KORE 419 4.690 1019,33%
AVUSTRALYA 428 4.295 903,50%
TÜRKMENİSTAN 611 1.462 139,28%
SUUDİ ARABİSTAN 187 564 201,60%
DİĞERLERİ 290.351 616.521 112,34%
TOPLAM 129.335 361.367 179,40%
İSTANBUL'A GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-NİSAN 2022)
TOPLAM 1.651.032 3.882.348 135,15%

MUĞLA'YA GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK- NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

İNGİLTERE 103 81.235 78768,93%

HOLLANDA 10 6.109 60990,00%

POLONYA 934 3.355 259,21%

RUSYA 1.799 3.073 70,82%

ALMANYA 71 2.835 3892,96%

İRAN 1 1.692 169100,00%

İSRAİL 132 1.455 1002,27%

YUNANİSTAN 42 1.437 3321,43%

A.B.D. 20 751 3655,00%

FRANSA 54 656 1114,81%

BULGARİSTAN 21 482 2195,24%

UKRAYNA 1.951 469 -75,96%

ROMANYA 7 461 6485,71%

LETONYA 5 319 6280,00%

İTALYA 34 305 797,06%

FİNLANDİYA 0 299 29900,00%

KANADA 6 298 4866,67%

ÇEKYA 38 284 647,37%

İSPANYA 21 220 947,62%

G.AFRİKA 19 181 852,63%

AVUSTURYA 24 177 637,50%

MACARİSTAN 4 128 3100,00%

İSVİÇRE 23 72 213,04%

DANİMARKA 4 63 1475,00%

BEYAZRUSYA 23 60 160,87%

ÜRDÜN 3 60 1900,00%

NORVEÇ 0 55 5500,00%

LÜBNAN 9 29 222,22%

DİĞERLERİ 232 9.749 4102,16%

TOPLAM 5.590 116.309 1980,66%

İZMİR'E GELEN YABANCI ZİYARETÇİ 
SAYISI (OCAK-NİSAN 2022)

MİLLİYET 2020 2021 DEĞİŞİM  (%)

ALMANYA 12.367 74.210 500,06%
HOLLANDA 1.606 17.260 974,72%
İNGİLTERE 308 12.758 4042,21%
İRAN 796 12.594 1482,16%
AZERBAYCAN 2.796 8.774 213,81%
FRANSA 348 6.376 1732,18%
BELÇİKA 316 5.065 1502,85%
İSVİÇRE 474 4.551 860,13%
AVUSTURYA 451 4.031 793,79%
BULGARİSTAN 273 2.540 830,40%
A.B.D. 220 2.290 940,91%
POLONYA 71 1.862 2522,54%
UKRAYNA 1.791 1.224 -31,66%
İTALYA 117 1.029 779,49%
DANİMARKA 60 904 1406,67%
ROMANYA 93 893 860,22%
FİLİPİNLER 240 879 266,25%
RUSYA FED. 170 679 299,41%
NORVEÇ 8 222 2675,00%
SURİYE 84 197 134,52%
ÇİN HALK CUM. 9 185 1955,56%
SLOVAKYA 12 168 1300,00%
ÇEKYA 11 132 1100,00%
FİNLANDİYA 7 97 1285,71%
AVUSTRALYA 6 92 1433,33%
G. KORE 3 78 2500,00%
JAPONYA 10 72 620,00%
KUVEYT 0 4 400,00%
DİĞERLERİ 1.169 18.710 1500,51%

TOPLAM 23.816 177.876 646,88%

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK- NİSAN 2022)

Türkiye, ilk 4 ayda 7 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

Muğla’nın aldığı turist sayısında 
yüzde 198 oranında artış gerçekleşti

İzmir’i ziyaret eden yabancı turist 
sayısı 177 bin olarak kaydedildi

Pandeminin etkilerinin ve buna bağlı kısıtlamaların azalmasıyla dünya çapında olduğu gibi Türkiye’ye yönelik seyahatler de artış gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 
istatistik verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye 7 milyon 477 bin 47 yabancı seyahat etti. Geçen senenin aynı döneminde ise bu sayı 2 milyon 743 bin 773 olmuştu. Bu değişim, 
yüzde 172,51’lik artışa işaret ediyor. Bu dönemde en çok artış gösteren pazarlara bakıldığında, ilk sırada 813 bin 792 ile Almanya geliyor. Onu 679 bin 406 kişi ile Bulgaristan ve 654 bin 
631 kişi ile İran izliyor.

Önemli turizm kentlerimizden Muğla, ilk çeyrekte 116 bin 
309 yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz sene ise 
5 bin 590 kişi ağırlayan şehirde gerçekleşen turist sayısı artışı, 
yüzde 1980’lik önemli bir artışa işaret ediyor. İstanbul Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre İngiltere’den 
Muğla’ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 78.768 oranında dramatik bir artışla 81 bin 235 
oldu. İngiltere’yi 6 bin 109 kişi ile Hollanda, 3 bin 355 kişi ile 
Hollanda ve 3 bin 73 kişi ile Rusya izledi.        

Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açıkladığı 
rakamlara göre, 2022’nin ilk 4 ayı toplamında İzmir’e gelen 
yabancı ziyaretçi sayılarına bakıldığında, geçtiğimiz yıla 
göre yüzde 646’lık artışla 177 bin 876 olarak gerçekleştiği 
görülüyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 23 bin 
816 olmuştu. Pazarlar bağlamında gelen turist sayılarına 
bakıldığında ise, 74 bin 210 ziyaretçi ile Almanya listenin 
ilk sırasında geliyor. 2022’nin ilk çeyreğinde Almanya’yı 17 
bin 260 pax ile Hollanda, 12 bin 758 pax ile İngiltere, 12 
bin 594 pax ile İran ve 8 bin 774 pax ile Azerbaycan izliyor.

İstanbul’un ziyaretçi sayısı 
yüzde 135 arttı

İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, Ocak-Nisan 2022 
periyodun toplam 3 milyon 882 bin 148 pax olarak gerçekleşti. 
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğünün açıkladığı verilere 
göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 651 
bin 32 olurken, bu değişimle yüzde 135’lik artış gerçekleşmiş 
oldu. Nisan ayı özelinde bakıldığında,  İstanbul’a en yüksek 
sayıda turistin 101 bin 352 kişi ile Almanya’dan gelmiş olduğu 
görülüyor. Almanya pazarından gelen turist sayısındaki değişim, 
geçen seneye kıyasla yüzde 270’lik değişime işaret ediyor. Turist 
sayısı bakımından Almanya’yı 88 bin 171 kişi ile İran, 60 bin 44 
kişi ile Rusya ve 44 bin 696 kişi ile İngiltere takip ediyor.







Hızlı ve geniş hacimli soğutm
a.

WindFreeTM Rüzgarsız
Serinlik Teknolojisi

Konforunuz için geliştirilen 15.700 mikro hava
deliği ile sizi rahatsız etmeden serinletir.

Mikro Hava Deliği*
15.700

Düşük Enerji Tüketimi**

WindFree™ 4 Yöne Üflemeli
Kaset Tipi Klima

* Modele göre değişkenlik gösterebilir.
** Yalnızca WindFreeTM modellerinde geçerlidir. 14,0kW’da çalışan AC140RN4DKG/EU'ya ilişkin dahili testlere dayanmaktadır.

Çalıştırma koşulları: Dış mekan 35°C DB/24°C WB, iç mekan 27°C DB/19°C WB. Modeller ülkelere göre
değişiklik gösterebilir. Sonuçlar kullanılan ürün modeline, çevresel faktörlere ve bireysel kullanıma bağlı olarak değişebilir.


